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KISAS-I ENBİYA 

lll. Cll.D, L KISIM 





ABBASiLER DEVRi 
(devam) 

MUTI'1N SON GONLERt 

Büveyhoğulları'ndan Muiz-üd Devle, yukarıda 
geçtiği gibi Irak'ı ele geçirdikten sonra, askerin 

adet olduğu gibi tayinat ve ullıfe istemeleri üzeri

ne yolsuz vergiler çıkarmaya 'Ve halkın mallarını 
haksız olarak zorla almaya mecbur kaldı. Devlete 

ait köyleri mfüikane olarak akrabasına ve isyan 

eden bölüklerin başlarına tahsis etti. Devlet memur

ları o köylerden el çekti, divanlar da iş görmez ha

le geldi. 

öyle tesirli ve sözü geçen adamların eline ge
çen köylerin bakımı arttıysa da, halkın ellerinde ka

lan köyler ahalisi daima vurguna ve zulme u·1ra
dıklarından. su bendleri ve köprülçırin yapılması ve 

suların gerektiği r-ibi halka verilmesi gibi faydalı 

işlere bakılmadığından, halkın elinde bulunan köy
ler harap olmuş ve bu suretle devletin geliri eksil
miş, sonunda da Muiz-üd Devle, ordularını idare et

mekten aciz kalmıştır. Akrabaları çok şımardığı 
için, onların büyüyen burunlarını kırmak üzere bir

çok Türk J{öleleri alıp, onlara bol bol arazi vc:rdiğf 
için kendisiyle milleti arasında bir soğukluk ve nef
ret hasıl olmuştur. 
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MUiZ-OD DEVLE tLE NAStR-OD DEVLE'N!N 
B1RB1RlYLE MUHAREBELER! VE 

UZLAŞMALARI 

334 senesinde Musul emiri olan Hamdanoğulla
rı'ndan �asir-üd Devle, külliyetli bir ordu ile Bağ
dat üzerine yürüyüp, Bağdat'ın doğusunu elde etı
miştir. Muiz-üd Devle ile aralarında şiddetli mu
harebeler olmuş. Muiz-üd Devle kaçmaya hazırla
nırken, Deylemliler bazı harp hileleri yaparak, şark 
tarafını zapt edince Nasir-üd Devle, (Ukbera) ya 
cekilip Muiz-üd Devle ile haberleşerek 335 yılı Mu
harrem'inde sulh yapıp Musul'a döndü. 

Fakat beraberindeki Türk askerleri bu uzlaş
madan hoşm1d olmayıp, Musul üzerine yürüdükleri 
için Nasir-üd Devle Nusaybin tarafına kaçtı. Türk
ler de arkasına düştü, oradan Sencer'e geçti, Türk
ler onu takip edince, Nasir-üd Devle aciz kaldı ve 
Muiz-üd Devle'den yardım istedi. O da yeteri kadar 
askerle vezirini gönderdi, Nasir-üd Devle de bu su
detle tehlikeden kurtuldu ve Musul'a yerleşti. Fa
kat Muiz-üd Devle'ye yıllık muayyen bir vergi verme
ye mecbur oldu. 

RüKN-OD DEVLE'NiN REY ŞEHRt tLE 
DAô ŞEHlRLERiNt SONRA TABERtSTAN 
VE CORCAN'I ALDICI SffiADA MUtZ-OD 

DEVLE'NtN DE BASRA'YA GtRtŞt 

Otuz seneden ziyade Horasan ve Maveraünne
hir emiri olan Ahmed Samani'nin oğlu Nasr, 331 
senesinde vefat edince halk onun oğlu (Nuh) a biat 
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ve yemin ettilerse de, çok geçmeden Sfunanoğullan 

arasında anlaşmazlıklar çıktı. Horasan Seraskeri 

olan (Muhtac'ın oğlu Ebu Ali) de Emir Nuh'a is

yan edince, Büveyhoğulları'ndan Rükn-üd Devle, 

fırsatı kaçırmadan 335 senesinde Rey şehrini ve 

dağ şehirlerini ele geçirmiş ve Horasanlılar'ı ora

lardan uzaklaştırmıştır. 

Kardeşi Muiz-üd Devle de 336 senesinde Bağ

dat'dan çıkıp çöl yoluyla Basra üzerine yürüyünce, 
(Karamita) çöl yolunun kendilerine ait olduğunu 
bahsederek, Muiz-üd Devle'nin kendilerinden izin 
almadan o yoldan askeri yürütm�ine itiraz etmiş
lerse de, Muiz-üd Devle onları tahkir ederek cevap

landırmış ve Basra'yı zaptetmiştir. Basra emiri 

Ebii'l Kasım Beridi, (Hecr) şehrine gitmiş ve Ka

ramita'ya sığınmıştır. 

Muiz-üd Devle bu suretle Basra'yı ele geçirdik

ten sonra veziri ile Halife Muti'i Basra'da bırakıp, 
kendisi büyük kardel:?i (tmad-üd Devle) ile görüş

mek üzere Faris'e gitti. Ve !ınad-üd Devle'nin hu

zuruna çıkıp yer öptü. 

Her ne kadar Büveyhoğullan, her üçü de ken

di hükümetlerinde müstakil iseler de !ınad-üd Dev

le, "Emir-ül ümera" idi, diğer ikisi ise onun emrin

deydi. Muiz-üd Devle bu kadar kuvvet ve saltanata 

sahip iken, !ınfıd-üd Devle'nin huzurunda ayakta 
durması şaşılacak şeydir. Her ne kadar tmad-üd 

Devlf' 'lturmasım kendisine teklif etmişse de, o yine 
otu�amı�tır. Ondan sonra Muiz-üd Devle BaP;dn.t'a 
döndü, veziri ile Halife de Basra'dan Bağdat'a �el

diler. O sırada Büveyhoğullan'ndan Rükn-üd Devle 

Taberistan ve Cürcan'ı da almıştı. 
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lşte tu .suretle (Büveyhoğullan) devleti çek 

büyümüş ve kuvvetlerunişti. Rey, Cebel, Faris, Eh

vaz ve Irak'ın geliri hep onların hazinelerini doldu
ruyordu. Musul, Diyarbekir ve etrafından da muay

yen bir vergi alıyorlardı. Abbasi Halifesi kendi el

lerinde olduğu için, o kuvvetle de her tarafta i()zle
rini geçiriyorlardı. 

337 senesinde Muiz-üd Devle Musul'u zaptettir

se de o esnada Horasan askerlerinin Rey ve Cürcan 
taraflarına ilerleyecekleri kardeşi Rükn-ed Din ta

rafından kendisini haber verilmiş ve ondan asker 
istemişti. Nasir-üd Devle ile haberleşerek Musul 

eyaleti ve el-Cezire, Şam tarafı için Muiz-üd Dev

le'ye senelik sekiz milyon dirhem vermek ve idare

si altındaki şehirlerde tmad-üd Devle ve Rükn-üd 

Devle ve Muiz-üd Devle adlarına hutbe okutmak 

üzere sulh imzaladıktan sonra, Muiz-üd Devle Bağ

dat'a döndü. 

�-'OD DEVLE'NtN VEFATI 

VE BüVEYHOGULLARI !LE 
SAMANOGULLARI'NIN 

MUHABERELER! 

tmM-üd Devle'nin evladı olmadığından, karde

şi Rükn-üd Devle'nin (Fena Hüsrev) adındaki oğ

lunu yanına çağırdı ve Faris ildimi için onu ken
disine veliaht yaptı. 338 senesinde tmad-üd Devle, 

Şiraz'da vefat edince, Fena Hüsrev Faris emiri ol
du. . Fakat Emir-ül ümeralık babası Rükn-üd DeT
le'ye geçti. Muiz-üd Devle ona bağlandı. 
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1mM-üd Devle'nin yanında büyük adamlar ve 

kendi ayarında beyler vardı, onlar Fena Hüsrev'i 
küçük görüyorlardı. Hüsrev gereği gibi hükümeti 
eline alamadığından, babası Rükn-üd Devle Şiraz'a 

gitti, Mui:t-üd Devle de Bağdat'dan bir miktar as

ker ile vezirini gönderip Hüsrev'in hüki.imetini ku
rap sağlamlaştırdılar. O zaman mahlas ve elkab 

Yermek halifelere ait teşrifattan olduğu için, Ha
Jife Muti' tarafından Fena Hüsrev'e (Adıd-üd Dev

le) adı takıldı. 

Horasan ve Maveraünnehir emiri (Nasr-ı Sa
mani'nin oğlu) tarafından verilen emir üzerine Ho

rasan seraskeri (Karatekin'in oğlu Manslir) ise 339 

senesinde büyük bir ordu ile Rey şehri üzerine yü
rüdü. Rükn-üd Devle'nin kaymakamı Isfahan'a kaç

tığından Manslir, Rey şehrine girerek yer yer asker 

gönderip, Rükn-üd Devle'nin memurlarım uzaklaş-
1ırrdı ve bütün dağ şehirlerini zaptetti. 

Rükn-üd Devle o zaman Şiraz'da bulunduğu 
için bunu haber aldı ve hemen kardeşi Muiz-üd 

Devle'ye emirname yazarak, Irak'a yakın olan yer

lerden Horasanlıları çıkarmak üzere asker gönder
mesini bildirmiş olduğundan Muiz-üd Devle, hemen 

(Sebüktekin) adındaki mabeyincisi ile Deylem'll 

T\irk ve Araplar'dan büyük bir ordu gönderdi. 
Sebüktekin, Horasanlılara galebe çalarak He

medan'ı zaptetti. Rükn-üd Devle'de askeri ile oraya 

�ldi. Ve bu suretle büyük bir ordu toplanmış ol

du. Fakat Manslir'un askeri daha çok olduğu için, 
Hemedan üzerine yürümeye cesaret edemeden ts

fahan'a gitti. RUkn-üd Devle de beraberindeki as-

llerle o tarafa hareket etti. Ara1aruıda gilnlerce şid-
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detli muharebeler oldu. tki taraf da büyük yiyecek 
sıkıntısı içindeydiler. Hatta Rükn-üd Devle kaçma
yı düşünürken, Mansllr ondan evvel geceleyin ça
dırlarını bırakarak kaçmıştır. 

MUtz • üD DEVLE'NtN UMMAN"! ALMASI 

Yukanda yazıldığı gibi Muiz'üd Devle Basra'ya 
giderken çöl yolu ile hareket ettiği için, Karamita'nın 
itirazlanna uğramıştı. Bunu fırsat bilen Umman 
emiri (Vecih-in oğlu Yüsuf) , Karfunita'yı kendi ta
rafına çekmiş, onlar da karadan kendisine yardım 
ederek 341 senesinde bir büyük donanma ve pek çok 
asker ile gelip, Basrayı muhassara etmişti. 

Muiz-üd Devle'nin Ehvaz'da bulunan veziri bu
nu haber alınca, hemen Basra'nın imdadına koştu 
ve Ummanlılan perişan etti. Vecih'in oğlu Yüsuf, 
kaçarken gemileri, siıahlan Muiz-üd Devle'nin aske
rinin eline geçti. 

Çok geçmeyip YUsuf öldü. Hükümeti Karaml
ta'nın eline geçti. Daha sonra Muiz-üd Devle bir bü
yük donanma göndererek Umman'ı ele geçirdi. 

RüKN - OD DEVLE'NtN YtNE HORASAN 
SERASKERi tLE MUHAREBF.St 

Yukanda geçtiği gibi, Horasan seraskeri Kara
tekin'in oğlu Mansiir, Rükn-üd Devle ile tsfahan'da 
yaptığı muharebeden yenilerek kaçtıktan sonra çok 
geçmeden vefat etti. Onun yerine geçen eski Hora
san seraskeri (Muhtac'ın oğlu Ebu Ali), Merv'de 
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bir ordu hazırlayarak, 342 senesinde Rey üzerine 
)'ilrüdü. 

Rükn-üd Devle'nin askeıi kuvveti, onunki kadm: 
ohnadığından, (Taberek) kalesine girerek müdafaa

ya karar verdiği için, EbQ Ali kale önüne gelip, 

<>nunla aylarca çarpıştı, fakat muvaffak olamadı, so
nunda Rükn-üd Devli? her sene Samfuıi emirine iki· 

yüzbin altın vermek üzere sulh yaptılar. 

Bunun üzerine Ebu Ali Horasan'a döndü. Fa
kat: "Ebu Ali muharebede doğrulukla hareket et

medi" diye SB.manoğlu Emir Nuh'a fitnelediler. Bu

nun üzerine Ebu Ali Horasan seraskerliğinden az
lolundu, o da gücendiği için Rükn-üd Devle ile ha
berleşerek 343 senesinde Rey'e gitti, Rükn-üd Dev
le ise ona büyük ikramda bulundu. 

Ebu Ali, Horasan'ın Halife tarafından kendi

sine verilmesini istedi. Rükn-üd Devle de kardeşi 

Muiz-üd Devle'ye yazıp, Horasan'ın Ebu Ali'ye ve

rilmesi hakkında Halife tarafından ferman getirtti. 

Ebu Ali bu ferman ile Nisabur'a gitti. Halife (Mu
ti'lillah) namına hutbe okuttu ve Horasan'ı zaptetti. 

tşte o sırada (Nasr-ı SB.maru'nin oğlu Nuh) öl
dü. Yerine oğlu (Abdülmelik) geçti. Abdülmelik, 

Ebu Ali'nin üzerine büyük bir ordu gönderdiği için, 

Ebu Ali dayanamayarak Rey'e geldi ve 334 sene
sinde vefat etti. Ondan sonra Horasan askerleri ile 

Rükn-üd Devle arasında birçok muha...'l"Cbeler olmuş

tur. 
O sırada Muiz-üd Devle de Aberbeycan'da ve 

başka taraflarda dahili muharebelerle meşgul oluyor

\ın. Kendisini en çok meşgul eden (şahin oğlu fm. 

rin) idi. 
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ŞAHtN OOLU tMRAN 

tmran (Camide) köyü ahalisinden olup, birçok 
suçlarla töhmetli olduğundan, 338 senesinde (Bati

ha) ya sığınmıştı. 

(Batiha) denen yer, Basra sazlıklarıdır ki, Fı
�at nehri taştığı zaman Basra etraflarına kadar
uzunluğu yirmi ve genişliği sekiz - dokuz saatlik ara
ziyi kaplamakla birçok göller ve adalar, sazlıklar 
ve kamışlıklar meydana gelip, bu adalar arasında 
kayıklar yürür, bazı arap kabileleri de bu adacıklar
da sazdan kulübeler yapıp otunırlardı. 

Şahinoğlu, cezadan kurtulmak için işte bu Bati
lıa 'ya sığınmış, balık ve su kuşlan avlayarak geçin
mekteydi. Bu sırada yanına balıkçılardan ve hırsız

kır<lan birçok halk toplanarak, hükümete karşı du
rabilc>cek kadar bir kuvvet kazanmıştı. 

Bununla beraber hükümet tarafından üzerine
büyük bir kuvvet gönderilir korkusu ile, Basra hü
kümda·rı olan (Ebfı'I Kasım Beridi) ye sığındı. O 
da ona Camide ile Batiha'lar taraflarının idaresini 
verdi. 

Bunun üzerine tmran, askerini çoğalttı, silah-
. :kırını arttırdı, Batiha'daki tepeler üzerine kaleler ve 

kuleler yaptırdı. Ve gelip geçenlerden hıttta hükü
met askerinden bile baç almaya başladı. Asker ise, 
kendi yerleri olan köylere gitmek için oralardan geç
mek zorundaydılar. Bundan dolayı Muiz-üd Devle, 
Batiha üzerine birkaç kere veziri ile ordular scvket
tiyse de, askeri bozuldu ve dağıldı. Çaresiz kala
n.it tmran ile barıştı ve Batihalan ona bıraktı. :tnı-
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rin, bundan sonra ölühceye kadar 40 sene o taraf. 
larda böyle serk� hükümet etmiştir. 

MUHTELİF VAK'ALA R 

339 senesinde lslam alemi için mühim olan bir 
vak'a zuhur etmişti. 22 sene evvel Karamita taife
:Si (Hacer-1 Esved) i Kabe-yi Mükerreme'den kaldı

rarak, hükümet merkezleri olan (Hicr) şehrine gö

türmüşlerdi. Bu sene onu Kuf e'ye getirdiler ve Ku

fe Camii'ne koyarak halka ziyaret ettirdiler, sonra 
<t!a Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler, eski yerine 
kondu ve etrafına bir gümüş çember geçirildi. 

343 senesinde Muiz-üd Devle'nin adamları ile 

Mısırlılar Mekke'de muharebe edince, Muiz-üd Dev

le tarafı galip geldi. Mekke'de önce Rükn-üd Dev
le ve Muiz-üd Devle oğlu ve veliahtı olan (Bahti
-yar) adlarına ve sonra da Mısır hükümdarı olan 

(Toğaçoğlu) adına hutbe okunmuştur. 

349 senesinde Türkler'den ikiyüzbin kadar 

(Hargah) islam oldu. 

Hargah, deriden yapılmış çadır ve oba demek 
olduğundan, bir hargah, bir ev halkı, demek olur. 

13u kadar kalabalık ailenin birdenbire tslam dinine 

girmeleri, tslam aleminde büyük vakalardandır. Fa
kat bunlar bedevi ve vahşi kabileleri olduğu için. 
soygunculuk etmek, eşkiyalık yapmak gibi kötü iş-

1erden kendilerini alamazlardı. 

350 senesinde (Ebii-uş Şevarid'�n oğlu EbU'l 
.Abbas), yılda ikiyüzbin dirhem vermek üzere baş

�adı tayin edildi. O zamana kadar para alınarak 
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Mkim tayin etmenin emsfili geçmemişti. Bu �k. 
çirkin vak'a, ilk önce bu adamla başlamış olduğun
dan, Halife Muti'lillah, Ebfı'l Abbas'ı huzuruna ka
bul etmedi ve meclise girmemesini emretti. Muiz-üd 
Devle ise, sonralan belediye reisliğini ve zaptiye
ııezaretini de öyle bir paraya bağlamıştı. 

351 senesinde Şiiler, Muiz-üd Devle'nin emri lle
Bağdat camilerinin kapılan üzerine (Süfyan'ın oğlu 
:Muavi'ye ve Fatıma'dan "Fedek" i zorla alana ve
Hasan'ın dedesi, Aleyhisselfunın kabrine gömülmesi
ne marn olana ve Ebu Zer'i sürgün edene ve Abbasi 
"Şura" çıkarana Allah 18.net etsin) diye yazdılar. 
Halife kudretsiz ve mahkfun bir durumda olduğun
dan bir şey yapamıyordu. 

Fakat ehl-i sünnetten bazıları bu yazılan gece
leyin sildiler. Muiz-üd Devle tekrar yazdırmak iste
diyse de, veziri olan (Muhellebi), silinen yazıların. 
yerine ıAllah-ü Teala, Al-i Resfıl'e zO.lmedenlere la
net etsin) diye yazılıp, lanette Muaviye'den başkası
nın tasrih olunmasını nasihat ettiği için öyle ya
pıldı. 

Daha sonra Basra'da ve Hemedan'da halk ara
sında mezheb kavgası ile fitne çıkararak pek çok 
adamlar öldü. 

352 senesinde Aştira günü Muiz-üd DP.vle'nfn 
emri ile çarşılar kapandı ve kadınlar saçlarını da
ğıtıp, sokaklarda ağla$maya başladılar. Hazret-i Hü
seyin için matem yapıldı. 

Aynı senenin Zilhiccesinin 18 ncl günü de Bağ-. 
dat'da (tyd-i gadiri hum) merasimi yapılarak, ge
ce dlikkaruar açıldı, kandiller yakıldı, davul zurna 
çalındı. 
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353 lel\e!İnde de Muharrem'in onuncu Aşfırl 
gijnün çarşılar kapanıp, matem yapıldı. Fakat Şii· 
ler ile Sünniler arasında büyük kavgalar oldu, pek 
wk adamlar yaralandı ve pek cok mallar yağma 
edildi. 

MAGRtB'tN A HVAL! 

(Zenate) kabilelesinden (Ebu Yezid-i Harici) 
ki, müslümanları katir sayarak, mallarını canlarını 
mubah addeden (Nigariye) mezhebindeydi. Bu bA.· 
-Ul mezhebe o civardaki halkı davet ederek, başına 
pek çok serseri toplamıştı. 333 senesinde bazı şehir
leri zaptetti ve (Mehdi'nin oğlu Kaaim Ubeydi) ta· 
rafından gönderilen askeri perişan edip, Tunus'u al
dıktan sonra (Mehdiye) de Kaaim'i km�atmış ve 
"334 senesinde ondan vazgeçerek, (Kayrevan) a git
miştir. 

O sırada Kaaim vefat etmiş, yerine oğlu Cts
ınail MansQr) geçmişti. Hazırladığı mükemmel bir 

ordu ile, kendi başta olmak üzere, Kayrevan'a gidip, 
335 senesine kadar Ebu Yezid ile muharebe etti. 
Sonunda Ebu Yezid bozguna uğrayıp kaçınca, Man
siir onu takip etti ve 336 senesinde Ebu Yezid-i Ha· 
rici, yaralanarak esir oldu ve öldü. 

MansQr çok çalışkan ve gayretli bir adam ol· 

duğundan, Ebu Yezid gailesini ortadan kaldırdık· 
tan sonra, kara ve deniz kuvvetlerinin kuvvetlen
mesi için çok büyük emekler sarfetmişti. 

Sicilya ·adasında Müslümanlar'la Hıristiyanlar. 
arasında muharebe devam etmekte olup, Hıristiyan. 

lar, Konstantaniye Kayseri'nden yardım istediler. 
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Kayser tarafından çok sayıda asker gönderildi. 

Mansür da Afrika'dan Sicilya'ya mükemmel bir or: 
du gönderdi, 340 senesinde yapılan muharebede 

Rumlar bozguna uğradı ve !slfun ordusu zafere ka

vuştu. 

341 senesinde Mansur vefat etti. Yerine oğb.ı 
(el-Muiz li Dinillah) hilafet tahtına oturdu. Ve baş 
kaldıran kabileleri ve Berberileri okşayarak yola 

getirdi ve aralarını buldu. bu suretle de çok kuvvet 
kazandı. Deniz ve kara kuvvetlerini olgunlaştırmak 
ve yer yer gazvelerle meşgul olma!: bahsinde Endülüs 

emiri (Abdurrahmfın-ı Emevi) ile yarış ediyordu. 

Fakat mezhebleri ayrı olduğundan, birbirlerinin aley

hinde bulunuyorlardı. 344 senesinde aralarında bir

çok deniz muharebeleri oldu. 

345 senesinde de Manstir'un bUyük bir do

nanması ile Sicilya emiri Rum diyarına harbe git

miştir. 

(Sicilmase) emiri (Vasul'un oğlu Muhammed} 

bir zamandan beri (Şakirlillah ve Emir-ül Mü'minin} 

Unvanım alıp, kendi adına para bastırdığı için Man

SU.r, 347 senesinde Rum kölelerinden (Cevher) adın

daki kölesinj kumandan tayin ederek, bir büyük 

ordu ile Garb-ı Aksa'ya gönderdi. Cevher, bütün 

muharebelerde galebe çalarak, Vasul'un oğlunu tut
muş ve okyanus sahillerine kadar gitmiştir. Hasılı 
Afrika'da Ubeydiye devleti çok büyük bir kuvvet' 
ve iktidar kazanmıştır. 
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VEFAY.AT-1 A'YAN 

BOYOKLER1N VEFATI 

15 

335 senesinde arap alimlerinden ve birçok � 
sahibi olan (Ebfı Bekr-i Savli) vefat etti. 339 sene

sinde de nahiv fil.imlerinden meşhur (Zeccac) itıt 

ömür şişesi kırıldı, yani vefat etti. Allah rahmet 

eylesin. 
Yine o sene isiam filozoflarının en büyüğü olan 

(Ebfı Nasr-ı Farabi) vefat etti. (Farab) köyünde 
doğmuş bir Türk idi. Türkçeden başka yabancı dil
ler de bilirdi. Bağdat'a gidip, Arapçayı iyice öğren
dikten sonra, felsefe ile uğraştı. Ve mantık ilminde 
büyük bir alim olan (Yfınus'un oğlu Ebfı Bişr Meta) 
nm dersine devam etti, sonra Harran'a gidip Muk
tedir'in halifeliği zamanında vefat eden (Hayat'm 
oğlu Yuhanna) adındaki Hıristiyan filozoftan ders 
aldı, sonra Bağdat'a dönüp felsefe ilimlerini tamamla

dı ve Aristo'nun kitaplarını açıklıyarak yazdı ve mü
zik ilminde olgun bir hfıle geldi, birçok eserlerini 
yazıp bitirdi. Sonra Şam'a, oradan da Mısıt'a git

ti ve tekrar Şam'a döndü. Türk kıyafetini giyerdi 
ve onu hiç değiştirmedi. 

Bir gün (Seyfüddevle) nin meclisinde Şam 
alimleri toplanmıştı. Bir takım meseleler görüşülü
yordu. Farabi de oradaydı. Onun söylediği sözler, 
ötekilerin sözlerini altetti. Ondan sonra hepsi su�
tular ve onun söylediğini yazmağa başladılar. Fa
rabi, şam'da yerleşmiş ve halk ile temas etmeyip, 
daima bahçelerde ve akarsu başlarında, nehir ke
narlarında gezer dolaşırdı. Dünya islerinden uzak 

kalırdı. Seyfüddevle'nin kendisine takdir ettiği, gün-
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de dört dirhem ile yetinirdi. 339 senesinde 80 ya
şındayken vefat etti. Allah taksiratını affetsin. 

Mantık ilmini kuran Aristo'ya (Muallim-i ev
vel) yani "tık Hoca" denildiği gibi, bu ilini Arap
ça olarak en güzel yazan Farabi'ye de (Muallim-i 
siıni) yani "!kinci Hoca" denilmişti. Daha sonra. 
felsefe ilimlerini bir derece daha inceleyen tbn-i 
Sina'ya da (Muallim-i sfilis) yani "üçüncü Hoca" 
denmiştir. 

340 senesinde Hanefi alimlerinden meşhur 
(Ebu'l Hasan-il Kerhi) vefat etti. Pek ziyad.o! abict 
bir zat olup, ancak amelde hanefi mezhebinde ol
duğu halde, itikatta mu'tezile mezhebindeydi. 

(Mütenebbi} diye tanınan meşhur şair, (Hü
seyin'in oğlu Ahmed) ki, bir aralık (Semave) ta
raflarında peygamberlik davasına kalkmış ve başı
na Kelb kabilesinden pek çok halk toplamıştı. Mı
sır ve Şam emiri (Ahşit) in Humus'ta kaymakamı· 
olan (Lü'lü), Mütenebbi'nin üzerine yürüyüp, top.. 
luluğunu dağıttı, kendisini de esir etti. Mütenebbi 
ise, bunun üzerine tnvbe ve istiğfar ederek kurtul
du ve (Hamdan'ın oğlu Seyfüddevle) nin yanına git
ti. Ve oradan Mısır'a geçti. (Kaffır Ahşidi} yi met
hP.tti, 350 tarihinde de hicvettiği için yanından ay
nldı ve Faris emiri (Adududdevle) nin yanına gitti 
ve onu methetti. 354 senesinde Klıfe'ye gitmek üze
re yola çıkmıştı, yolda bedeviler onu da, oğluntl' 
da öldürdüler ve mallarını aldılar. 

356 senesinde (Kitab-ı Agani) ve birçok eser
sahibi (Ebu'l Ferec-i lsfahani) vefat etti. 

Rükn-üddevle'nin vezin olan (Amid'in oğluEbu'l' 
Fazl) da 359 sene8inde vefat etti. Emsfili az bulu-
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nur bir zattı. Tedbirli, siyaseti yüksek, iyi bir ka

tip ve muharrir, başkalarının ulaşamadığı derece

lere her hususta yetişmiş, birçok faziletleri kendinde 
toplamıştı, birçok ilimlere vakıftı. Hem de n11.ıhare
belercie cesaretli bir kahramandı. Her hususta Rük
nüddevle'nin yüzünü ağartmıştı. Oğlu Adududdevle'

ye de devletin iyi idare edilme tarzını, siyaseti ve 

ilme, alimlere sevgi ve hürmeti hep o öğretmişti. 

tşin doğrusu yerini boş bırakıp gitti. Fakat ileride 

ke1ıdj yerinıi tutacak bir adam yetiştirmişti ki, o da 

(Abbad'ın oğlu Ebu'l Kasım) dı. Amid'in oğlunun 
yanında bulunup ona sohbet arkadaşlığı ettiği için 
kendisine (Sahib-i Vezir) derlerdi. Sonra da (Ab
bad'ın oğlunun sahibi) diye tanınmıştır. Bu sıralar
da (Rüknüddevle'nin oğlu Müeyyid-üd Devle) onu 

kendisine vezir tayin etti. O da Miieyyid'in bti.tün 

işlerini düzeltti. Sahihlik mertebesinden sonra, ve

zir-i azam oldu. ölünceye kadar Rüknüddcvle'nin 

oğullarına pek güzel hizmet etmiştir. Amidoğlu'nun 

en büyük hizmetlerinden biri de devletine bir vezir 

yetiştirmiş olmasıdır. 

HOKO M D ARL ARIN VEF ATI 

334 senesinde Mısır ve Şam'ın emiri olan (To
ğaç'ın oğlu Ahşit) · Şam'da vefat edince, yerine oğ

lu (Ebu'l Kasım Enucur) geçti. Fakat kücük oldu

ğu için babasının zenci olan kölesi ve �n ileri gelen 

kumandanı bulunan (Kfı.fur) adındaki hadımağası 

saltanata vasi oldu, devlet idaresi onun elinde kaldı 

ve Enucur'u alıp Mısir'a götürdü. 

F. 1 
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Halep emiri olan Hamdanoğlu 

Ahşit'in vefatını işitince, ordusu ile 

idaresini ele aldıysa da, daha sonra 
geri aldı. 

Seyfüddevle, 

Şam'a gidip 
Kaffır Şam'ı 

349 senesinde Enucur ölünce, yerine kardeşı 
(Ahşit'in oğlu Ali) geçti. Fakat o da küçük oldu

ğu için Mısır devleti yine Kafür'un elinde kaldı. 
350 senesinde Endülüs emiri olan (Abdurrah

man el-Nasır) ölünce, oğlu (Hi'ıkjm) e biat edildi 
ve kendisine (Müstansir) lakabı verildi. 

Yine aynı sene Horasan ve Maveraünnehir 
emiri olan (Samani Nuh'un oğlu Abclü1melik) öl

dü ve yerine kardeşi (Nuh'un oğlu MansCır) geçti. 

Mısır emiri olan Ahşit'in oğlu Ali, 355 senesin
de ölünce, Kafür, Mısırda tam bir istiklal sahibi 
oldu. 

Simsiyah bir hadımağa olup, vaktiyle Ahşit 
onu 18 altına satın almıştı. Sonra adı Mısır, Sanı. 
'Hicaz ve Mekke minberlerinde okunmaya başlan
dı. Ahşit'in vefatında oğulları küçük kaldığı için. 
Ahşidiyye Devleti'ni KafUr, onların adına iyi ida
reye muvaffak oldu. Ve onların vefatından sonra 
Mısır saltanatında müstakil kaldı. Hakkında Mü
tenebbi'nin güzel methiyeleri vardır. 

356 senesi Safer'inde Halep emiri (Hamdan'ı• 
oğlu Seyfüddevle) ölünce, yerine ($erik Eblı�l 

Me�U) diye Iakaplandınlan oğlu (Sa'ddüddı:-vle) geç
ti. füi sene sonra Seyfündevle'nin kölesJ Fer'aveyh, 
efendisinin oğlu olan (Ebfı'l Maali) ye isyan ede
rek Haleb'i zaptetti. 

Fakat bir sene sonra aşağıda geleceği gibi, 

Rumlar, Halep'te Fer'aveyh'i muhasara etmişlerdir. 
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Yine 356 senesi Rebiülahir'inin 13 ncü gunu 
Irak emiri olan (Büveyh'in oğlu Muiz-üd Devle) 
ilüncc, yerine oğlu (tzzettin Bahtiyar) geçti. 

Muiz-tid Devle'nin ölüm haberi Umman'a ge
lince, oradaki kumandanı Umman beldesini Faris 

emiri olan (Rükn-üd Devle'nin oğlu Adududdevle) 
nin memurlarına teslim etmiştir. 

Yine bu sene Kirman emiri (tlyas'ın oğlu EbU 
Ali) ölünce, evlaqı arasında anlaşmazlık çıktı. Fa
ris emiri Rilnk-üd Devle'nin oğlu Adududdevle bu 
suretle Kirman eyaletini zaptetti. 

Musul emiri (Hamdan'ın oğlu Nasır-üd Devle) 

ihtiyarladığı için, asabı bozulup, hiddeti ve asabi
yeti arttığından, evladını ve devlet büyüklerini sı
kıştırıp, onlara şiddet gösterirdi. Bundan dolayı on
lar da aleyhine döndüler ve oğlu (Ebu Tağlib) 356 
senesinde babası Nasır-ül Devle'yi tutup hapsettiy
se de, kardeşlerinden bazıları buna ka�ı çıktıkla

nndan birbirleriyle döğüşmeye başladılar, bu sı
rada Nasır-üd Devle hapishanede öldü. 

Kardeşler arasında devam eden muharebede 
Ebu Tağlib, ötekilerine galebe çaldı. 

Yine bu 356 senesinde Mısır ve Şam'ın emiri 
olan (Kafiir) vefat edince, yerine Ali Ahı,it'in oğlu 
(Ebu'l Fevaris Ahmed) geçtiyse de, herkes tara
fından kabul edilmediği için memlekette kanşık
hk çıktı ve Mısır'ın ahvali bir ke!}Illekeşe u'i;radı. 

Afrika emiri (Muizz-i Alevi) bunu duyunca, 
babasının Rum kölelerinden (Cevher) adındaki ku
mandanı büyük bir ordu ile Mısır'a gönderdi. 35S 
senesinde Cevher, daha Mısır'a vasıl olmadan Ah

şit'in askerleri kaçtı. Cevher ise bugün Kahire şeb-
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rinin yeri olan mevkide ·ordusunu kurdu ve Kahire'
nin binasına girişti. Ve Muizz-i Alevi namına da 
hutbe okutmaya başladı. Sonra ezanda şiilerin usu
lü Uzere (Hayy-ı ala hayrul amel) yan' "Hadi ha
yırlı işlere" denmeye ·ve namazlarda besmele açık 

-okunmaya başlamıştır. Cevher, Mısır'da yerleşin

ce, bir ordu göndererek Şam taraflarım da ele geçir

miştir. 

Yukarıda geçtiği gibi (Seyfüddevle) nin vefa

tında yerine oğlu Ebfı'l Mafili geçmişken, Seyfüd
devle'niiı kölesi Fer'aveyh, efendisinin oğluna isyan 
ederek Haleb'i zaptetmişse de, bir taraftan Rum

lar'ın devamlı hücumları ve öte taraftan Mısır as
kerlerinin istila hareketleri arasında şaşkın bir hal· 

de kalarak, Humus'ta bulunan Ebfı'l Mafili'ye bo
yun eğerek 359 senesinde Ebii'l Mafili adına Halep'te 
hutbe okuttu. O sene Halep'te olsun, Humus'da ol· 

sun Muizz-i Alevi adına da hutbe okunmuştur. O 
sene Mekke-i Mükerreme'de ve Medine ahalisinde 

(Halife Muti') adına hutbe okunmuş ise de, Medi

ne-i Münevvere'nin içinde hutbe, Muizz-i Alevi adı
na okunmuştur. 

Devlet-i Ubeydiyye'nin ilk çıktığı zaman Kar&
mlta taifesi, halkı, Ubeydi Halifesi namına davet 

etmişlerken, sonralan aralarına uyuşmazlık girdi. 

Hele Muizz-i Alevi'nin Mısır ve Şam'ı alması üzeri
ne Karamita onu kendilerine rakip görerek, 360 se
nesı içinde Şam'ı aldıktan sonra, Mısır'9 giderek 
(Ayn-ı Şems) de ordu kurup, Cevher ile muharebe 

ettiler. Ve önce galip geldilerse de, sonra yenilerek 

Şam'a döndüler. 
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Muizz-i Alevi ise, o sırada Afrika ve Trablus· 

garp vilayetlerine, Sicilya adasına, başka başka va· 
liler tayin etmişti, saray halkı ile devletin ileri ge

lenlerini ve saraya ait askerlerini, baba ve dedele

rinin tabutlarını beraberine alarak 362 senesinde 

1skenderiye'ye gitti. Daha sonra yukarı doğru gi.;. 

derek Cevher'in kurup yaptırdığı Kahire'ye gitti� 

Sonra Afrika cihetinde de (Kuzey Afrika) nice ih· 
tilfil ve muharebeler vukubuldu. 363 senesinde Ka-t 
rfunita, Mısır üzerine hücum etti. Şiddetli muhare-

beler olduysa da, sonunda perişan oldular ve çoğu 
öldü, kaçıp kurtulanları da Muizz-i Alevi tarafın

dan gönderilen onbin seçkin suvari ile takip edildi� 

artık Karamita Şam taraflarında duramayıp (Uıh· 
sa) ya, (Katif) e kadar kaçtılar. Onun üzerine 

Muizz'in askeri Şam'ı zaptetmiş, o sene de Muizz'.in 

adına hutbe okunmuştu. 

KOÇOK SAVAŞLAR VE RUMLARLA 

YAPILAN MUHAREBELER 

tsıam askerleri yaz mevsiminde Rum diyarına 

akın ederlerdi. Sonralan Abbasi halifeliği zayıfla

yınca, bu Met bırakıldı ve mukabil olarak Konstan

taniye Kayseri'nin Anadolu seraskeri, tsıam şehir

lerine tecavüz etmeye başladılar. 

Fakat (Hamdan'ın oğlu NB.sır-üd Devle), Mu

sul'da yerleştikten sonra, kardeşi ve Humus ile Ha· 
lep emiri olan Seyfüddevle de Rumlar'a karşı mu
kabelede bulunmaktaydı. 
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Hasılı Rumlar'a karşı tsıam hududlarının ko
runmasıyla da yalnız Hamdfınoğullat'ı meşgfil olup, 
Irak emiri olan (Büveyh'in üğlu Muizz-üd Devle) 
ise, Hamdan oğullarının memleketlerini almaya ça
lışıyordu. Hamdanoğulları bir taraftan Rumlar ile
savaştıkları halde, bir taraftan da Büveyhoğulları'
nın baskısı ile ezilmekteydiler. 

Her ne kadar Tarsus Murabıtları arasıra Rwn 
memleketlerine gaza ederlerdi. Fakat Rumlar daha 
fazla bir kalabalıkla karşı koyunca, onlar da hududu 
koruyamaz oldular. Tarsus'da (Seyfüddevle) adına 
hutbe okunurken, Tarsus emiri (tbn-üz Zeyyat) is
tiklal emeline düşerek, onun aduu · hutbeden kaldır
mış olduğundan, Murabıtlar o tarafın yardımından 
da mahrum kaldılar. 

Bunun üzerine Rumlar, 337 senesinde Maraş'ı 
aldılar ve 342 senesinde de (Seruç) şehrini yakıp, 
ahalisini de esir aldılar. 

345 senesinde Seyfüddevle, Rum tarafına ga7.a 
edip, birçok şehirler ve pek çok esir aldı. Oradan 
Adana'ya geçip, Haleb'e döndüyse de, Rumlar da bir 
taraftan tecavüz ederek (Meyyafarikin) şehrini yak
tılar VP. �halisini esir ettiler ve bir Rum donanması 
Tarsus kıyılarını harap ettikten başka, 351 senesin
de de Rumlar (Çukurova) da da (Ayn-ı Zerbi-Ana
varza) kalesini aldılar ve ahalisini öldürerek yok et
tiler. O taraflarda bulunan kalelerin bir kısmını mu
harebe ile, geri kalanını da kale içerisindekileri:a 
aman istemesiyle aldılar. O sırada (Bağraz) ahalisi, 
:Rum generaline otuzbin dirhem vererek, yerlerinde 
kalmalarını temin ettiler. 
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Tarsus emiri (ibn-üz Zeyyat), Tarsus Murabıt
Jan'ndan dörtbin kiŞi toplayarak kendini korumak 
istemişse de, Rumlar çok kalabalık olduğundan, as
kerinin çoğu öldü, geri kalanı da dağıldı. Tarsus 
ahalisi bunun üzerine hutbe tekrar Seyfüddcvle'nirı 

adını oku.'llaya başladılar. ibn-üz Zeyyat da kederin

den kendisini suya atarak intihar etti. 
Sonra Rumlar büyük bir ordu ile Halep üze

rine yürüyüp, şehre girdilerse de, kalesini alama
ıhlar, yalnız pek çok mal ve esir elde ederek dön
düler. Sonradan Seyfüddevle, etrafta dağınık bulu
nan askerini toplayaral{ Çukurova'ya geldi ve Ana
v.arza kalesini tekrar yaptırdı. Ve Rum diyarına 
iki fırka asker göndererek, pek çok mal ve esir 
aldı. 354 senesinde Rumlar, (Misis) şehrini hücum 
ile alarak, ikiyüzbin nüfusu bulan ahalisinin çoğu
nu öldürdüler, geri kalanı da esir aldılar. Tarsus•
tan da aman aldıkları için ahalisi başka memleket
lere hicret etti. 

355 senesinde Rumlar, Diyarbekir'i kuşattılar
sa da, elegeçiremeyip, 300 ölü ve 400 esir bıraka
rak döndüler. 

Yukarıda geçtiği gibi Hamdanoğulları'nın ba· 
şına gelen perişanlık, dolayısı ile Rumlar'a karşı 
koyacak kimse kalmadığından, 357 senesinde Rum
lar'.ın birçok çeteleri Antakya taraflarına dağılarak, 
onikibin kadar Müsfüman'ı şehit etmişlerdir. 

Konstantaniye kayseri (Nikefor), tsıam şehir
lerinin bu karışıklığını fırsat bilerek, 358 senesin
de büyük bir ordu ile Şam'a harelcet etti. Trablus· 
Şam'ı aldı, Humus'u birçok da esir ve ganimet malı 
alarak geri döndü. O sırada bir kolordusu da el-
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Cezire'ye girerek, pek çok esir ve ganimet mallan 
almıştır. 

359 senesinde de Kayser, Antakya'yı aldıktan 
·sonra, Haleb şehrine girdi. Ve yukarıda geçtiği gi
bi Haleb'i zorla almış olan (Fer'aveyh) i Haleb ka
lesinde sardı. · Ve Kayser'in hazinesine senede bir 
vergi vermek üzere anlaşma yaptı ve ganimetleri 
alarak döndü. Fer'aveyh ise, sonradan o zaman 
Humus'ta bulunan efendisinin oğlu (Ebu'l Meali) 
ile barışıp, Haleb'de onun adına hutbe okumuştur. 
O sırada Kayser'in bir fırkası d� Malazgirt'i ele 
geçirmişti. 

Hasılı tslfım şehirlerindeki karışıklıklar dola
yısıyla Kayser (Nikefor) ,  meydanı boş bularak is
tediği gibi atıp tutmaktayken, Antakya'dan dönü
şünde karısı, sevgilisi olan (General Zimsis) ile an
laşarak Nikefor'u öldürmüş, Zimsis de Kayserlik 
makamına çıkmışır. 

Kayser Zimsis 361 senesinde büyük bir ordu 
Ile El-Cezire'ye girerek, Rakka'dari Nusaybin şeh
rine kadar ilerlemiş ve askerleri tuttuklarını öldür
müşler ve buldukları malı da almışlardır. 

Bu surele felakete uğrayan bir�ok ahali Bağ
da'a gidip şikayet ettiler, o vakit (Bahtiyar) Kufe 
tarafımla avlanmaktaydı. 

B..,f,dat'ın ileri gelenlerinden bir topluluk (Bah
tiyar) ın huzuruna çıkıp, düşmanların tslam nıem
leketlerine tecavUz ettiği bir sırada kendisinin av
lanmakla me!'gul olmasının doğru olmadığını söy
lediklerinde, Bahtiyar, Bağdat'da bulunan teşrifat
çısı (Sebüktekin) e muharebe için 15.zım gelen ha
'Zll'hğa başlanmasını yazmıştı. O da işe başlayarak, 
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halktan hesapsız gönüllü asker topladı. Ve Bahti
yar, Musul emiri olan Hamdanoğullan'ndan (Nasır
üd Devle'nin oğlu Ebu Tağlib) e haber göndererek, 
hazırlanmaka olduğunu ve ordu için zahire edarik 
emesini emretti. O da sevinerek seferberlik hazır
lığına başladı. 

Bağdat'da takım takım toplanmakta olan bu 
ordu, (Nefir-i Am) dedikleri isisnasız herkesin as
kere alınması yolunda bir topluluk olduğu için, Sün
ni ve Şii ayrılığı ve aşağı abaka ile oldukça seçkin 
zümre, birbirleriyle anlaşamamışlar ve bu suretle 
bir fitne meydana çıkmıştır. Ticaret merkezi olan 
(Mahallet-ül Kerh) yanmıştır. 

Bahtiyar, muharebeye sarfetmek için Halife 
Muti'den mal isteyince, Muti'; "Eğer devletin ida
resi benim elimde olup da, gelirler bana gelseydi, 
muharebeye ve halkın diğer i�lerine sarfetmek ba
na düşerdi. Halbuki bende hutbeden başka bir şey 
yok, eğer isterseniz onu da bırakıp köşeye çekile
Yim." diye cevap vermişse de, Bahtiyar tarafından 
korkutularak ısrar edilen zavallı Halife, cübbesini, 
·sarığını ve diğer elbiselerini, evin eşyasını ucuz pa
halı demeyip satarak, elde ettiği dörtyüzbin dir
hemi Bahtiyar'a gönderdi. Bahtiyar, bu paralan 
eğlencesine sarfetti, muharebe i�i unutulup kaldı. 

Rumlar, tslam hükümetlerinin zayıflamasmdan 

faydalanmak isteyerek, Kayser'in Anadolu seraskeri 

(Amid) Şehrini almak sevdasına düştü. 362 senesin

de büyük bir ordu ile Dıyarberir'e doğru yürUyün

ee, daha önce ölmüş olan (Hamdan'ın oğlu Eb0'1 
,, 

Heyca) nın kölesi ve Diyarbekir valisi olan Hezar-
mert, Hamdan'ın torunu (Ebu Tağlib) den yar-
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dun istemişti. O da (Nasır-üd Devle'nin oğllJ Hi

betullah) ın idaresinde bir ordu göndermişti. Hi- • 
betullah gelip Hezannert ile birleşti. Her ne kadar 

Rumlar onlara nazaran çoğunluktaysalar da, ma
nevra yapılamayacak dar bir boğazda Rumlar'ın 

laerine hi.icum ettikleri için, Rum askerleri oozuldu. 

ve başkumandanları esir oldu. Hamdanoğlu yine

şöhret buldu, büyük bir nam V2 şan kazandı. 

Kayser Zimsis'in asıl maksadı olan Suriye kı

tası, yukarıda geçtiği gibi, Muizz-i Alevi'nin eline

geçmiş oldu. Bir müddet sonra da Zimsis de Tarsus 

tarafında zehirlenerek öldü. 

BOVEYI-IOCULLARI tLE SAMANOGULLARI'NIN 

ANDLAŞMASI VE BAHTtYAR'IN KöTü HALLERt 

Senelerden beri Büveyhoğulları ile Samanoğul

lan arasında devam eden düşmanlıŞa 361 senesinde

son verilerek, Rü!müddevle ve oğlu Adududdevle, 

her sene Samanoğulları'na yüzellibin altın vermek 

&zere (Nuh-u Samani'nin oğlu Emir Mansur) ile, 

andlaşma yapıldı. Ve Mansiir, Aduducldevle'nin kı
zını aldı ve fevkalade ağır hediyeler gönderdi. 

Büveyhoğulları bu suretle doğu tarafından emin· 
ddularsa da, kuzey tarafında Rumlar tslam asker
lerine tecavüz etmekteydiler. Muizz-i Alevi'nin. 

trak'a doğru ilerlemekte olması, telaşa sebeb oldu
� halde, Irak emiri olan Muizz-üd Devle'nin oğlU' 

Bahtiyar, saltanat tahtına oturalıberi heva ve he-

TeSine düşmüştü. Vaktini kadınlar arasında geçfri-

)IOrdu. Babasınm emektarı olan devlet adamlarım· 

ve (Deyfilime) kumandanlarım horladığı için, on-
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lar da ondan nefret etmişlerdi. Bu suretle kuvveti 
-:zayıfladı. 

362 senesinde vezirl (EbU'l Fazl) ı tutup hap
setti ve (lbn-i Bakiyye) yi onun yerine vezir yaptı. 
Herkes buna şaştı. Çünkü tbn-i Bakiyye, aşağı ta
bakadan bir adamdı. Vezirlik için kendisinde ge
rekli bilgi yoktu. Fakat bahtı yaver olduğundal'l, 
ısa.rayda mutbak emirliği yapıyordu. Bahtiyar'a gü
zel yemekler pişirtiyor ve boynunda mendil olduğu 
halde, Bahtiyar'ın sofrada yanı başında durup ona 
hizmet ederek teveccühünü kazanmıştı ve bu su
retle vezir olmuştu. F.ski vezir Ebti'l Fazl, Bahti
yar'ın masraflarını ödemek için halkı kırıp inciti
yordu. Kendisinin azledilmesinden dolayı ahali mem

nun kalmıştı. tbn-i Bakiyye ise, Ebu'l Fazl'ın ve 
onun akrabasının_ mallarım ellerinden alarak, bi
raz zaman devleti idare etmiş ve avam halk arasın
da seviJmişti. Fakat zorla alınan mallar bitince, bu 
sefer halka saldırdı ve birçok zulümler yaptı. Bu 
suretle ipin ucunu elinden kaçırdı. Alçaklar güruhu 
fırsat bulup, türlü türlü fenalıklar yapmağa başla
dılar. Etraftaki köyler harap oldu, halkın elin� 
mal kalmadı. Bundan dolayı devlet hazinesi büyük 
sıkıntıya düştü. Askeri ise geçmiıı alacaklarını �
temeye başladıklarından, devlet adanılan ne yapa
�ağını şaşırdı. 

Bunun üzerine Bahtiyar, başka vilayetlerden 
para toplamak için (Ehvaz) a gitti. 363 senesind� 
·o havaliyi dolaşmaya başladı. Kendisinin teşrifat
·çısı ve Tiirk askerlerinin bası olan (Sebüktekin) 
de Bağdat'da kaymakam kaldı. 
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Bahtiyar, Ehvaz'da gidince, valisi olan (Bah .. 
tekin) kendisine ağır hediyeler vererek, teveccühü· 

ııü kazanmak istediği sırada, halkın malını elinden 
zorla almaya bahane olacak bazı vakalar zuhur 
etti. 

Şöyle ki: Ehvaz'da askerler arasında dövüşme 
ve vuruşma çıkarak, bir tarafta Türkler, bir taraf
ta Deylemliler şehrin dışına çıkarak muharebeye 
başladılar Bahtiyar, aralarım bulmak için çalıştıy
sa da, başaramadı. Ve Deyfilime'den olan yakınla
nnın yaptıkları telkin ile Ehvaz valisi (Bahtekin) i 
katibini ve Sebüktekin'in akrabasından olan bir 
adamını tutturup hapsettirdi. Deylemliler Türk
ler'in üzerine saldırarak, atlarını ve eşyalarını 
yağmaya koyuldukları için, aralarında şiddetli bir 
çarpışma çıktı, her iki taraftan birçok adamlar 
öldüler. Türkler kaçtılar. Bahtiyar da Sebüktekin'e 
ait olan araziyi aldı ve bir emir ile "Türkler'in ka
nı helaldir." diye Basra'da telliil çağırttı. 

Bu dehşetli haber Bağdat'a vasıl olunca, Se
büktekin de Zilkade içindP. Bahtiyar'ın Bağdat'daki 
sarayım yaktı ve mallarını ele geçirdi. Bağdat'da 
bulunan Türkler de Deylem!ilerin evlerini basıp, 
buldukları eşyayı aldılar. Türkler, Sünni mezhebin· 
de olduğundan, Bağdat ahalisi de Sünni yolundaı. 
bulunan Sebülctekin'e yardım ettiler. 

T A Y t ' t N  H A L ! F E L t ô t  

Bahtiyar'ın görülen kötü işlerine karşı Bağ
dat'daki Türkler'in Şiiler ve Deylemliler hakkında 
yaptıklan şiddetli muameleler üzerine artık Türk--
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ler'in Bahtiyar ile barışmaları imkansız göründüğü 

1cin, reisleri olan Sebüktekin, Bahtiyar'a karşı çık
mak üzere hazırlığa başladı. Fakat Halife Muti' 

felçli olup, Sebüktekin, Bahtiyar'a karşı hareket et

tiği zaman Halifeyi de ordusu ile beraber götürme

ye mecbur idi. Halife kendisine bir yol gösterdi. 

Halife Muti'lillah, hilafetten kendi kendisini azlet-

1i. 363 senesi Zilkade'sinin 13 ncü günü Muti'nin 

-oğlu (Tayi'lillah) a  biat edildi. Muti'in hilafet müd-
-deti 29 senedir. 

TAYt' VE KADtR'tN HtLAFET GÜNLER! 

Bahtiyar, yukarıda geçtiği gibi kendi maiye

tindeki Türk askerlerini vurup dağıtmış, Basra'da

ki Türk askerlerinin dahi kanlarının helal olduğu
nu ilan etmişti. Halbuki Türkler ile DeyJemliler 

arasında ırkça fark olduğu gibi, Türkler Sünni, dey-

1emliler ise Şii olduğundan, mezhebce de araların

da ihtilaf vardı. Yalnız askerlik bakımından birle

-şiyorlardı. Bu sefer o birlik tarafı da bo7l1lunca, 

birbirine kan;ı can düşmanı oldular. Ve Ehvaz'da 

bulunan Türkler isyan etti. Bahtiyar'ın yanındaki 
Türk kölemenleri de harekete başladı, Basra'dakl 
Türkler'in büyükleri Bahtivar'ın yanma gelip, bu 

işin sonunun çok acı olduğundan bahsederek, ona 

çıkıştılar. Deylemliler'in büyükleri ise: "Düşmana 

karşı knrunmak için uzaktan ok ile atış yapma ba

kımından Türk askerlerinin orduda bulunmaları la

'Zlmdır." dediler. Hakikatte de o zaman muharebe

lerde en çok yüz ağırtan Türk okçuları idi. 
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Bundan dolayı Bahtiyar'm z!hni karıştığı için,. 

hemen hapsedilmiş olan Türk büyüklerinin salıve
rilmesini ve Ehvaz valisi (Azadrüye) yi Sebükte
kin'in yerine başkumandan tayin etti. Ve bu hare
keti ile Türklerin kendisine ısınıp, yatışacaklannı 
zannetti. Ve o sırada çoluk çocuğu ( Vasıt) ta bu
lunuyordu. Ehvaz'dan kalkarak Vasıt'a geldi. Çok 
heyecana gelmiş olan halk, henüz sakinleşmediğin
den Bahtiyar işi amcası (Rüknüddevle) ye ve am
cazadesi (Adududdevle) ye bildirip onlardan imdat 
istedi. 

Rüknüddevle, ona imdat için veziri ile bir or
du gönderdi. Oğlu Adududdevle'nin de gereken as
ker ile kendisinin hareket etmesi için emirname 
gonderdi. Bahtiyar ayrıca Hamdanoğulları'ndan 
Musul valisi olan (Nasır'ın oğlu Ebu Tnlib) i im

dadına çağırmış ve kendisine evvelce yüklemiş ol
duğu kesin vergiyi kaldırac<ığını bildirmiş olduğun
dan, o da kardeşi (Nasır'ın oğlu Ebu Abdullah) 

ile (Tekrit) e bir fırka asker gönderdi. 

Bağdat'daki Türk ordusunun reisi olan (Se
büktekin) ise, Halife (Tayi') i babası (Muti') l bera
berine alarak Vasıt'a gitti. Fakat (Deyr-i Akul)e 
varınca, (Muti'Ii1l5.h) , sonra da kendisi öldü. Ve 
cıenazclcri Ba�dat'a gönderildi. 

işte böyle karışıldıklan aşağı tabaka ve ser

seri gi.irfıhu fırsat bilerek, B<ı �<fat'da büyük bozgu
na kalktıkJ:::ın sırada . Ebu Talib yetişip, o türlü 

edebsiz güruhunu terbiye ederek ahaliyi korı.ımuş
tur. 

Sebüktekin'in vefatı üzerine Tiirkler dağılırlar 
zannederek Bahtiyar memnun olmuştu. Türkler ise,. 
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en büyük sergerdeden ve Muizı-üd Devle kölelerin
den olan (Eftekin) i kendilerine kumandan yapa
rak işlerini yoluna koydular. Ve 363 senesi sonun
da gidip Vasıt'ta Bahtiyar'ı sararak sıkıştırdJlar. 

50 gün kadar süren muhasara günlerinde Türk

ler, daima kazanarak ilerlemekte, Bahtiyar ise de

vamlı Rüknüddevle'ye ve Adududdevle'ye feryat 

mektuplan uçunnaktaydı. 

Adududdevle, Faris ordusu ile ve babasının ve
ziri de (Rey) askeri ile hareket edip Ehvaz'da bir
leştiler. 364 senesi içinde Vasıt'a geldiler. 

Eftekin işi anlayınca, Vasıt'tan kaçıp Bağdat'a 

tıoğru yürtldü. EOO Tfilib, Bağdat'dan çıkıp Musul'a 
gitti. Ve Adududdevle, Dicle'nin doğusundan yüri
yüp, Bahtiyar'a da batıdan hareket etmesini em
retti. 

Eftekin, Türk askerleri ile kar!µ çıkıp Deylem
lUer ile Medain arasında çok şiddetli bir çatışma ol
du. Fakat Adududdevle'nin askeri kat kat çok ol
duğundan Eftekin bozulup, Tekrit'e çekildi. 

Adududdevle, Bağdat'a girip, · Halife Tayi'a pek 
çok hürmet gösterdi ve ikram etti. Bahtiyar'ı dil 
hapsederek, Bağdat'da yerleşmek istedi. Fakat Bal!l
tiyar'ın oğlu Basra'da vali bulunuyordu. Bunu Rük
nilddevle'ye şikayet etti. O da oğlu Adududd.�vle'ye 
Bahtiyar'ı yerine oturtarak Irak'dan cekilmesi lçia 

tehditname gönderdi. Adududdevle, Irak'ı Bahtiyar'• 
teslim ile Faris'e döndU. 

Eftekin de en seçkin Türkler'le Şam'a git1ıi. 
O zaman Şam'ın gençleri isyan �mişlerdi. (Muizz-1 

Alevi) tarafından t.ayin edilen valinin emri yürü-
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mediği gibi, memleket . büyüklerinin, eşrafın &özleri 
de geçmez olmuştu. 

Eftekin Şam'a gidip, şehrin dışına konaklayın. 
ca, memleketin eşrafı karşı çıkıp, şehre girmesini 

ve memleketin asayişini yoluna koymasını istediler. 

Muizz-\ �levi ile aralarında itikatca fark olduğun

dan, kendilerini onun tahakkürni.ınden ve Kuzey A!.

rikadakilerin zorbalığından kendilerinin kurtarılma

sını rica ettiler. O da şehre girdi. Muizz-i Ubeydi'

nin orada valisi olan (Reyyan Hadim) i çıkardı ve 

Muizz'in adını hutbeden çıkararak, Şaban içinde 

(Tayi'lillah) adına hutbe okuttu. Ve edepsiz gür(i
hunu korkuttu, memleketin işlerini yoluna koyarak, 

geliri arttırdı, Muizz'e dahi güler yüz göstererek ve 

gönül alıcı mektuplar yazarak bir müddet onu 
avuttu. 

O sıralarda Rafiziler gemi, azıya aldılar. Ve ca

milerde teravih namazı kılınmaması, Muizz-i Alevi 
tarafından gerek Mısır'da, gerek dışarlarda ilan edil

mişti. 
Muizz-i Alevi, Eftekin'i yanına çağırmışsa � 

gitmediğinden Muizz, onun üzerine gönderilmek üze
re bir ordu hazırlanmasını emretti. Fakat ömrQ 

vefa etmediğinden 365 senesinde öldü. Yevine oğlu 

(Aziz Billiı.h) geçti ve Mekke'de kendi adına hutbe 

okuttu. 
Eftekin. karadan Şam tarafına hareket ederek, 

Mısır tarafmdan Sayda'da vaU bulunan (tbn-Uş 

Şeyh) ile Mağribliler'in ileri gelenlerini sardı. On
lar ise, daha kalabalık olduklarından Eftekin'l 

küçi:imseyerek onu uzaklaştırmak için ordusuna hO

cum ettikleri zaman Eftekin, kendisini kaçar gibi 
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göstererek onları istediği yere kadar çekip getiı:dik

ten sonra, birdenbire döndü ve ansızın Üzerlerine 

hücwn ederek yüklendi ve onların dörtbin kadar 
askerini kırdı. Sonra (Akka) ve (Taberiye) taraf

larını yağma ederek Şam'a döndü. 

Bunun üzerine (Aziz Alevi) , mükemmel bir or

du hazırlayarak, Cevher adındaki meşhur başku

mandanı Şam tarafına gönderdi. Cevher, Şam'da 

Eftekin'i sardı. Şam ileri gelenlerinin tavsiyesi üze

rine Eftekin, Karamita'yı yardıma çağırdı. Karami
ta, Arap yarımadası'ndan çıkıp, Şam'a yaklaştıkla

rında Cevher, iki düşman arasında kalmamak için 
Mısır'a dönC.ü. 

Eftekin, Karamita ile birleşti, pek çok halk 

da onlara katılarak ellibin kişilik bir ordu ile Cev

her'in arkasına düştüler. Ve (Remle) de ona ye

tiştiler. Cevher, (Askalan) a kapandı. Ertekin onu 

sıkıştırınca, Cevher, ona pek çok mal vermek su
retiyle amanını aldı ve savu.sup Mısır'a gitti. 

- Bunun üzerine (Muizz-i Ubeydi) büyük bir 

ordu ile, kendi başında olmak üzere Mısır'dan çı

kıp, Remle'de Eftekin ve Karamita ile 367 senesi 

muharrem'inde çok kanlı bir muharebeye tutuştu. 

Sonunda galebe çaldı. Lakin muharebe sırasında 

Eftekin'in kahramanlığına, cesaretine ve bilgisine 

hayran kaldı. Onu kim diri tutar kendisine getirirse 

yüzbin altın vereceğini ilan etti. 

Aziz, böylece Eftekin'i ortadan kaldırdıktan 
sonra Şam'a bir · vali gönderdiyse de, Eftekin'in ya

kınlarından (Kasam) adındaki sergerde, Şam genç

lerini toplayarak başa geçmiş olduğundan, işleri eli

ne almıştı.. Valinin hükmü geçmiyordu. Fakat hut-
F. 3 
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be Aziz namına okunuyor, o da bununla yetiniyordu. 

Hasılı Şam'ın idaresi Cumhuriyete benzer bir 
haldeydi. Seneler sonra Kasam tutulup Mısır'a gön
derilmişti. 

BAZI HOKOMDARLARIN VEFATLARI 

336 senesinde Endülüs emiri (Addurrahman-ı 
Emevi'nin oğlu Hakim) 60 yaşında vefat etti. Alim, 
fazıl, filimleri seven, kadri yüksek bir adamdı. (Al

lah rahmet eylesin) .  Vefa Unda 10 yaşında olan oğlu 
tahta cıktı ve (Müeyyedbilliih) diye lakab verildi. 

Fakat küçük olduğundan teşrifatçısı olan (Ebu 
Amir) ona vasi oldu ve onu halk ile temastan menet
ti, mutlak bir vekil olarak uzun zaman devleti. çok 
iyi bir tarzda hükümdar gibi idare etmiştir. 

Yine bu sene Karamita'nın reisi olan (Hasan-ı 
Cenabi'nin oğlu Yusuf) vefat edince, Karamita'nın 
işleri müştereken 6 kişiye verilmiş ve bunlara (Siı.
dat) denilmiştir. 

Yine bu sene Horasan ve Maveraünnehir emiri 
olan (Nuh-u Samani'nin oğlu olan Mansur) vefat 
etti, yerine 13 yaşında olan (Ebu'l Kaasım Nuh) 
tahta çıktı. 

Siı.manoğullarının Gazne başkumandanı olan 
(Alptekin'in oğlu Ebu tshak) bu sırada çocuksuz 
olarak ölünce, kölesi ve en ileride kumandam olan 
(Sebüktekin) kahraman ve tedbirli bir zat olduğu 
için, asker, onu efendisi yerine başkumandanlığa 
seçti ve kendisine doğrulukla hizmet edeceklerine 
yemin ettiler. Sebüktekin 366 senesinde Gazne'yi 
elde ettikten sonra, Hint tarafına yürüdü ve bir-
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çok memleketleri alarak, . nihayet aşağıda geleceği 

gibi "Gazneliler devleti"nin başlangıcı oldu. 

ROKNODDEVLE'NtN VEFATI 

Büveyh'in oğlu (Rükneddin) ,  payitahtı olan 

(Rey) şehrinden çıkıp, 361 senesi Cumiidelula'sında 

Isfahan'a gitmiş ve Faris emiri olan büyük oğlu 

Adududdevle'yi oraya çağırmış ve öteki oğulları ile, 

kwnandanlarını da bir araya_ getirerek Adududdev

le'yi veliaht yapmıştır. Onun idaresi altında olmak 
Ü2ere diğer oğlu (Fahrüddevle) ye Hemedan ile 
Dağ şehirlerini ve öteki oğlu (Müeyyidüddevle) ye 

de Isfahan ve çevresini vasiyet ederek, Rey şehrine 

döndü. 366 senesi Muharrem'inde yaşı 70 i geçtiği 

halde vefat etti. Halim, cömert, akıllı, adaletli, ve

falı ve vakar sahibi, güzel eserler bırakmış bir zat 

idi. (Allah rahmet etsin) .  

(Bilad-ı Cebel) , yani dağ şehirleri dedikleri 

geniş bir ülkedir. Kuzeyden Deylemliler tarafına ve 

batıdan Aberbeycan ülkesine, güneyden Irak-ı Arab 

ve Hozistan, doğu tarafından da Faris ve Horasan

la çevrilmiştir. Merkezi Isfahan şehri idi. 

ADUDUDDEVLE'NtN IRAK'! tSTtLASI 

Adududdevle, babasının yerine geçince "emir-ül 

ümera" oldu. Bahtiyar'ın Deylemliler'in usulu üze
rine onun hükmüne girmesi lazım geliyordu. Fakat 

aralarındaki geçmişten dolayı, Bahtiyar ondan emin 

değildi. Kendisi olsun, veziri (tbn-i Bakiye) olsun, 

Adududdevle'ye kötü sözlerle sövüp sayıyorlardı . 
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Adududdevle, Bahtiyar'ın (Şahin oğlu ümran) ve 
_(Hamdan oğlu Ebu Talib) gibi etrafındaki hüküm
darları ve hatta kendi kardeşi (Fahrüddevle) yi 
kendi aleyhine çevirdiği ve onlarla o yolda bir an
laşmaya çalıştığını işitmişti. Aynı_ zamanda çok za
mandan beri tran Kürdistanı'nda kendi başına hü
kfun sürmeye kalkan (Berzigani) emirlerinden 
(Hüseyn-i Kürdi'nin oğlu Hasanveyh) ile de kendi 
aleyhine ittifak ettiği anlaşılınca, 366 senesi içinde 
büyük bir ordu ile Irak üzerine yürüdü. 

Bahtiyar da, müdafaa için Vfısıt'a indi. Ebu 
Talib ile Hasanveyh kendisine askerle yardıma ge

leceklerini vadebnişlerken, sözlerinde durmadılar. 
Bununla beraber tbn-i Bakiye'nin yanlış düşüncesi
ne uyarak Bahtiyar, Vasıt'tan kalkıp Ehvaz'a gittt 
Adududdevle ile karşılaşınca Bahtiyar'ın askerlerin
den bazıları Adududdevle tarafına dönünce, Bahti
yar'ın ordusu bozuldu. Kendisinin de, veziri (tbn-i 
Bakiye) nin de malları ve eşyası yağma edildi. Bah
tiyar, kaçmak suretiyle güç hal ile Vasıt'a geldi ve 
Şahin oğlu tmran'a sığındı. şahin oğlu ona ikram 
ve ihtiramda bulunarak pek çok mal ve eşya ver
di. Adududdevle ise bu sırada askeri bir fırka gön
dererek Basra'yı aldı. 

Bu felaketlerin sebebi tbn-i Bakiye olduğun
dan, Bahtiyar onu Vasıt'a gelince hapsettirdi, ma
lım elinden alarak askere dağıttı ve Adududdevle ile 
sulha girişti. Fakat Hasanveyh'in oğulları bin kadar 
atlı ile imdada geldiklerinden, Bahtiyar onlara gü
venerek yine Adududdevle ile savaşmak için Vasıt
ta kalmaya niyet ettiyse de, Adududdevle'nin büyük 
ve mükemmel ordusuna karşı bin kadar kürt atlı� 
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sının hiç hükmü olamayacağından Bahtiyar, Bağ

dat'a, Hasanveyh oğulları da memleketlerine dön

düler. 
Bu bozgun, Bahtiyar için pel< büyük bir musi

betti. Bu acı, kendisine her şeyi unutturması lazım 

gelirken, bu kargaşalık arasında kaybolan bir Türk 

kölesi için yandı tutuştu. Onu çok seviyordu. O ka

dar kederlendi ki, yemez, içmez ve tahtına oturmaz 
ve bir işe bakamaz oldu. Bir gün "bu kölenin gay

bubeti bence mülkümün ve saltanatımın kaybından 

daha büyük bir felakettir." diye açıkca üzüntüsü
nü ve hasretini bildirdi. Sonra kölenin esirler ara

sında bulunduğunu haber alınca, Adududdevle'ye 

yazıp, her ne isterse kölenin bedelini vereceğini 

b ildirdi ve Adududdevle de köleyi kendisine gönder

di. Fakat bu hadise, halk arasında yayılınca, Bah

tiyar, halk ve münevver arasında gülünç bir mevkie 

düştü. 

367 senesinde Adududdevle, Bağdat üzerine yü

rüdü ve Bahtiyar'a haber gönderdi. Irak'tan çıkıp 

istediği tarafa gitmek üzere kendisine mal ve silah 

vereceğini bildirdi. 

Bahtiyar, çaresiz bu teklifi kabul etti. Adudud
devleyle ona hil'at gönderdi ve tbn-i Bakiye'yi is

tedi. Bahtiyar, tbn-i Bakiye'nin gözlerini çıkarıp, 

kendisine gönderdi. Adududdevle hemen tbn-i Ba

kiye'yi fillere çiğnetti ve cesedini köprü başına as

tırdı. 

Adududdevle'nin gönderdiği silah ve diğer eşya 

ile Bahtiyar kendi dairesini düzüp, Şam'a gitmek 

üzere Bağdat'dan çıkarken Adududdevle de Bağdat'a 

girdi. Halife (Tayi') ona saltanat hil'atleri ile, 
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mücevher taç giydirdi ve kendi eli ile kemer ve 
kılınç kuşattı. Ve adet olduğu üzere emirlere ve

rilegelen gümüş yaldızlı sancaktan başka veliaht
lara mahsus olan altın yaldızlı bir sancak dahi ver
di. Evvelce Muizz-üd Devle Bağdat'daki sarayında 

davul çaldırmak istediği zaman Halife Muti' ona 

izin vermemişti. Halife Tayi' bu kere Adududdevle'

nin sarayında sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde 

üç nöbet çalınmasını ve Bağdat minberlerinde Adu

duddevle isminin zikrolunmasını emretti. Bütün 
bunlar halifeliğin çok zayıf dü�mesinden oluyordu. 

Bahtiyar Şam'a gitmek üzere Bağdat'dan çık
tığı zaman, Nasır-üd Devle'nin oğlu Hamdan bera
berinde idi. (Ukbera) ya vardıklarında Hamdan 

kendi kardeşi olan Ebu Talib'e düşman olduğundan 
Bahtiyar'ı onun aleyhine kışkırttı ve Musul'un zap
tını kolaylaştırdı, Bahtiyar da ona uyup, Şam'a git

mekten vazgeçerek, Musul'a gitmek üzere Tekrit'e 

vardıkta, Ebu Talib ona haber gönderip eğer Ham

dan'ı kendisine gönderirse beraberce Adududdevle 
üzerine hareket edip, onu mülküne iade edeceğini 
taahhüt etmesiyle Bahtiyar hemen Hamdan'ı tu

tup Ebu Tfilibi adamlarına teslim etti. O da Ham

dan'ı bir kalede hapsetti ve yirmibin asker ile ge
lip, Bahtiyar ile birleşerek Bağdat üzerine yüıüdü

ler. 

Adududdevle, bunu öğrenince ordusu ile Bağ

dat'dan çıkıp, Tekrit yakınlarında onları karşıladı 

ve döğüşüp, perişan etti. Bahtiyar'ı da tutarak öI

dUrdü. Musul'a gidip Hamdanoğulları'nın ülkelerini 

ele geçirdi. 
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368 senesinde Diyarbakır ve etrafını tamamiyle 
alıp, Irak'ta hükümetini pekiştirdi. 

Ebfı Talib kaçarak yer yer dolaşmaktaydı. 

Adududdevle onun arkasına askerler göndererek, 

onu da 369 senesinde tutarak öldürdü. 

Bu sene Şahinoğlu tmran öldü, yerfne oğlu Ha
san geçti. Adududdevle, Batiha ülkesini elde etmek 
için veziri (Mutahhar) ile bir ordu göndermişti. Mu
tahhar sular üzerinde Hasan ile muharebe edip, bo
zuldu ve utancından intihar etti. Hasan da Adudud
devle'ye her sene bir miktar mal vermek üzere sulh 
yaptı. 

Senelerden beri üstüste çıkan fitne ve fesat
larla, Bağdat şehri yıkılmaya yüz tutmuştu. O se
ne Adududdevle, camileri, çarşıları, harap otan su 
yollarını, dereleıi tamir ettirdi. Hastahane gibi ha

yırlı binalar yaptırdı. Mal - mülk sahiplerini yerleri
nin tamirine zorlayarak, Bağdat'ın imarına çalıştı. 
tmamlara, müezzinlere, din alimlerine, muhaddis
lere, kelam ulemasına ve tefsir sahiplerine, şairle
re, ediplere, tarihçilere, doktorlara ve mühendislere 
maaşlar bağladı, hac yolunu emniyet altına aldı, 
Medine-i Münevvere'ye bir kal'e yaptırdı. Medine, 
Necef, Kerbela büyüklerine, eşrafına, fakirlerine 

ve orada yerleşmiş olan yabancılara belirli tahsisat
lar verdi. Veziri (Harun oğlu Nasr) , Hıristiyan ol- · 
duğu için ona da kiliseler yaptırması ve fakirlerine 
sadakalar, verilmesi ve vakıflar yapılması için izin 
verdi. 
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E L Ç t  D t V A N I  

Halife Tayi'in elinde hiç bir kuvvet yoktu. Adu

duddevle merasim ve teşrifat bakımından onu pek 

yüksek dereceye çıkarmıştı. Hatta 369 senesinde 

(Halife Ubeydi) , Mısır ve Mağrib'in emiri olan 

(Aziz Alevi) tarafından Bağdat'a bir elçi gönderil

mişti. Halife Tayi'in huzuruna kabul edilmek için 
Adududdevle şöyle pek mükellef ve gösterişli bir 

divan hazırlattı. 
Halife Tayi', hilafet tahtı üzerine oturmuş ve 

omzunda Hazret-i Peygamber'in mübarek hırkası 

ve elinde Asa-yı Peygamberi, belinde de Resfılullah'

ın kılıcı vardı. Etrafında ise, süslü elbiseler giymiş, 

kılıçlı 40 nefer duruyordu. Fakat Adududdevle'nin 

ginnesinden evvel arkadan görünmemesi için bir 

büyük perde çekilmişti. Türkler ve Deylemliler si

lahsız oldukları halde o divana girdiler. Memleketin 

eşr.1fı ve yüksek mevkideki devlet adamları iki ta

rafta saf olup durdular. Sonra Adududdevle izin ala
rak içeriye girdikten sonra perde kaldırıldı ve Adu

duddevle yer öptü. 
Elçi bu halden şaşırdı ve: "Ey Hükümdar bu 

nedir? Allah'ın huzuruna mı çıkılıyor?" deyince, 

Adududdevle: "işte yer yüzünde Allah'ın Halifesi 

budur." dedi ve yedi kere yer öperek ileri yürüdü. 

Halife Tfıyi', (Halis) adındaki teşrifatçısına : "Onu 

yaklaştır" deyince, Adududdevle yaklaşıp iki kere 

yer öptü ve Halife: "Yakın gel" deyince, daha ziya,.. 

de yaklaşıp, Halife'nin ayağını öptü. Halife ona sağ 

eli i1e işaret ederek kürsüyü gösterdi. Adududdevle 

cdeben oturmadı, Halife tekrar tekrar ısrar etti, 
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Sonunda ant · vererek: "Otur" deyince, Adududdevle 

kürsüyü öpüp üzerine oturdu. Halife Tayi', "Allah-ü 

Tefila'nın doğuda ve batıda bana verdiği bu lfıtfu, 

milletin işlerinin çevrilmesini sana devretmeyi uy

gun buldwn. Sen de kabul et" deyince, Adududdev
le; "Emir-fil Mü'minin efendimizin hizmetinde Allah 

yardımcım olsun" dedi, sonra Halife, Adududdevle' -

ye bir bil'atle saltanat tacını giydirdi. Evvelce Ha
life Tfıyi', Adududdevle'ye bu tacı giydirmişken, bu 

sefer Mısır elçisine nümayiş olsun diye bu taç giy

me merasimini tekrar yapmıştır. Mısır elçisinin 

kabiil resmi, kendisini dehset ve hayretler içinde 

bırakarak tamamlanmıştır. 

Ubeydiler gibi Büveyhoğulları da Şii iseler de, 

Büveyhoğullan (Zeydiye) mezhebindeydiler, Ubey

diler ise (Rafizi) olduklarından. mezhebçe araların

da fark vardı. Adududdevle de Sünni olmadığı hal
de, sırf tuttuğu siyasi meslek kabı Mısır elçisine 

karşı Abbasi Halifesini pek büyük göstermek iste
miştir. 

ADUDUDDEVLE'NIN BAZI IXX'.fü 
MEMLEKETLERiNi ALMASI 

VE KIZINI HALİFE İLE 
EVLENDİRMESİ 

Evvelce Bahtiyar ile Adududdevle'nin aleyhine 

birleşenlerden (Hasanveyh-i Kürdi) ,  369 senesinde 

vefat etti. Onun elinde bulunan (Deynever) şehri 
ile, (Sermaç) kalesi ve benzeri şehirler Adududdev

le'nin eline geçti. Sonra da Adududdevle Musul'a 

bağlı şehirlerden (Hakkari) taraflarını da almıştır. 
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Adududdevle aleyhine . Bahtiyar ile birleşenlerden 
biri de kendi kardeşi (Fahrüddevle) idi. Adudud
devle ona azarlayıcı bir mektup gönderdi. Fahtüd
devle, yaşca kendisinin küçük olduğunu ve babası
nın nasihatını unutarak, ağabeyisine bir düşman gi
bi cevap yazdığından, Adududdevle, (BilAd-ı Cebel) 
tarafına gitmek ve o tarafların işlerini yoluna koy
mak üzere o sırada büyük bir ordu ile Bağdat'dan 
çıktı. Ordwmn öncüsü Hemedan'a vannca, Fahrüd
devle'nin kwnandanlanndan ve Hasanveyh'in ileri 
gelen adamlarından bir çoğu ve Fahrüddevle'nin ve
ziri bazı büyüklerle birlikte Adududdevle'ye sığındı
lar. Fıµtrüddevle'nin hükümeti bu suretle ortadan 
kalkınca, kendisi Deylem tarafına kaçtı. Oradan da 
ayrılıp, Cürcan ve Taberistan emiri olan (Veşm;. 
gir'in oğlu Kaabus) a sığındı. 

Adududdevıe, Hemedan'da iken, kardeşi (Mü

eyyidüddevle) nin veziri meşhur (Abhad'ın oğlu Sa
hih) gelip, onunla görüştü. 

Sahih, o devrin en büyük Alimlerindendi. Siya
set ve memleket idaresi bakımından da tek · adam 
rayılırdı. Adududdevle ona büyük hürmet gösterdi. 
Ve Fahrüddevle'nin şehirlerini Müeyyidüddevle'ye 
verdi. Bu suretle Müeyyidüddevle, babasının bütün 
memleketlerini ele geçirmiş oldu. Büyük biraderini 
de büyük tanımaya bu suretle mecb\ır oldu. esasen 
bu, kendi hanedanlarının usulündendi. 

370 senesinde Adududdevle Bağdat'a dönerken 
Halife Tayi', onu karşılamaya çıktı. O zamana ka
dar halifelerin hükümdarları karşılamaya çıktıklan 
görülmeınişti. Yine o sene Adududdevle kızını, Ha
life Tiyi' ile evlendirdi, maksadı ondan bir eocuk 
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olursa, onu veliaht yaparak. halifelik ile saltanatı 
birle§tinnekti. 

ADUDUDDEVLE'NtN CORCAN'I .ALMASI 
SAMANOOuu.ARI . tLE  MUHAREBESt VE 

HORASAN'IN KARIŞlKLiöI 

Yukarıda geçtiği gibi Fahrüddevle, Cürcan 

-emiri Kaabus'un yanına kaçmıştı. Adududdevle, 
onun kendisine teslimini istedi. KAh tehdit, klh 
vaad suretiyle onu inandırmaya çalıştıysa da, Kaa
bus kabul etmediğinden, Adududdevle kardeşi Mü
-eyyidüddevle'ye asker ve mal vererek, onun ordu
sunu kuvvetlendirdi. o da mükemmel bir ordu ile 
'371 senesinde CUrcan üzerine yüriidü. Kaabus onu 
(Esterfıbad) da karşıladı. Bir gün sabahtan akşa-

ma kadar çarpıştılarsa da, 8onunda Kaabus bozgu
na uğrayıp, Nisabur'a kaçtı ve Horasan valisinin 
himayesine sığındı, arkadan da Fahrüddevle gidip 
-onunla buluştu, bozulan asker de onlara katıldı. . 

O zaman Horasan valisi olan (Ebu'l Abbas 
Hüsamüddevle) işi Buhara'ya bildirdi. Horasan ve 
Maveraünnehir hükümdarı olan S3maniler'den CMan
-sur'un oğlu Nuh) hemen Kaabus ile Fahrüddevle'
ye ikram ederek ve yeteri kadar asker vererek 
Cürcan'a gidilip onları hükümetlerine iade etme
leri için kumandana emir verdi. Hüsamüddevle de 
NişAbur'da birçok asker toplayarak ve Fahriiddev-
1e ile Kaabus'u beraberine alarak Cürcan'a gitti ve 
Müeyyidüddevle'yi sardı. Bu orduda hadım köleler
den (Faik-ill Hassa} adındaki kumandan da bir 

fırkayı idare ediyordu. 
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Bu muhasara iki ay sürdü. Her gün sabahleyin 
harb ediliyor, akşam dinleniyorlardı. Cürcan'da yi
yecek kalmadı. Müeyyidüddevle pek sıkıldı, ne olur
sa olsun düşman üzerine çıkıp, hücuma karar verdi. 

Bir gün bütün kuvveti ile hücum ederek, Ffilk-ül 
Hassa'nın fırkasını bozdu. Bu bozgun, öteki fırka
lara da sirayet. etti, Fahrüddevle ile Hüsfunüddevle 
ordunun ortasında bulunuyorlardı, akşama kadar 
dayandılarsa da, nihayet sonunda onlar da bozgun
lara karıştılar. Bu suretle Müeyyidüddevle, hesapsız 
ganimetlere kavuştu. 

Hüsamüddevle, Kaabus ve Fahrüddevle ile bera
ber Nisabur'a dönünce, işi Hükümdar Nuh'a arzet
tiler. O da evvelkinden daha mükemmel bir ordu 
donatarak, Cürcan'a gitmek üzere Hüsamüdddevle'
ye emirname verdi. Hüsamüddevle 372 senesinde 
Nisabur'da tekrar büyük bir ordu hazırlamış ise 
de, Buhara'da vezir-i azamın öldürülmesi üzerine 
Hüsamüddevle, devletin işlerini yoluna koymak için 
Buhara'ya çağırıldı ve bu suretle Cürcan seferi geri 
kaldı. 

Yukarda geçtiği gibi, Samanoğullan'ndan Nuh, 
çocukken tahta çıkmıştı. Annesi her işe karıştığın
dan, devletin ahengi bozulmuş ise de, vezir-i azam 
olan (Ebu'l Hüseyn-il Utbi) devleti çok iyi idare 
ediyordu. Horasan başkumandanı (Simcuroğlu Ebu'l 
Hüseyin) ise, uzun müddet Horasan'da hükümdar 
gibi hükümet ediyordu. Orada iyice yerleşmiş, işine 
gelmeyen emirlere ehemmiyet vermez olmUŞtu. Utbi. 
onu azil ile, yerine Hüsfunüddevle'yi Horasan seras-
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keri tayin etti. Horasan askeri de ona baş eğdi. 

(Simcfiroğlu) da bu muameleden üzülerek, Sicistan'a 

çekilmişti. Hüsaınüddevle'nin CUrcan'da bozulduğu 

haberini alınca, Simc\ıroğlu, Horasan'a doğru ha

reketle Kiihistan'a geldi. Kendisinin hazırladığı ve 

talimat verdiği köleler, Buhara'da Utbi'yi öldürün

ıce, vezirlik makamı boş kaldı. Devlet büyüklerine 

bir korku geldi, yukarıda yazıldığı gibi, Hüsamüd- . 

devle Buhara'ya çağırıldı. Simcüroğlu, onun Buha

ra'ya gittiğini öğrenince, Kuhistan'dan kalkıp Hora
san'a gitti. Faik ile haberleşerek Nisabur'da birleş
tiler ve o tarafları zaptettiler. 

Bunun üzerine Hüsamüddevle askeri ile Buha

ra'dan çıkıp (Merv) şehrine geldi. Elçi ve mektup

larla haberleşerek, Nisabur ile seraskerlik Hüsa

müddevle'de; (Belh) şehri Faik'de; (Herat) şehri 

de Simcuroğlu'nda kalmak üzere anlaştılar. Hasılı 

Samaniler ülkesinin en mühim kısmını aralarında 

paylaştılar. 

Fakat Utbi'nin yerine başvezir olan (Aziz'in 

oğlu Abdullah) ,  Hüsfunüddevle'nin düşmanlarından 

olduğundan, onu azlederek, Simruroğlu'nu Horasan 

seraskerliğine getirdi. Horasan askeri kumandanlan 
tarafından Hüsamüddevle'nin seraskerlikte kalması 

istenmişse de, (Azizoğlu) tarafından cevap verilme

miş, Hüsameddin de seraskerlikten çekilmediği için 
Horasan işi keşmekeşte kalmıştır. 
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ADUDUDDE\TLE'NlN VEFATI, · .. 
SAMSAMUDDEVIENtN TAHTA . . . . 
ÇIKMASI, ŞEREFODDEVLE'NtN 

DE F AIUS't ALIŞI 

Horasan'm kanşıklığı ·sırasında yani 372 sene
si Şevvill'inin sekizinde (Rüknüddevle'İıln oğlu Adu
duddevle) .vefat etti. Cenazesi Necere götüıiilerek 
orada gömüldü. 

Akıllı, 8.lim, heybeW, tedbirli, yüksek eserli 
bir sultandı. Ulemayı sevdiği iCin her taraftan illın
ler onun · sarayına gelerek, adına birçok kitaplar 
yazmışlardır. 

ölünce, . kumandanlar ve devletin erkanı topla
narak, yerine oğ1u (Sarnsamüddevle) yi çıkardılar. 

Büveyhoğullan, evvelce birlik ve beraberlikle
işlerinde hareket ettikleri için, kuvvetleri çoktu. 
Rüknüddevle ölünce, bu birlik sarsıldı. Sonra Adu
duddevle, amcazadesi (Bahtiyar) a ve kardeşi (Fah
rüddevle) ye galip geldikten ve küçük kardeşi (Mü
eyyidüddevle) de ona uyduğu için eski klıvvetleri 
yerine gelmişse de, Fahrüddevle'nin Nisabur'da ol
ması ve samanı devleti tarafından kendisinin ko
runması ona bir iç yarası açtı. Ve vefatında kendi 
oğulları arasına ayrılık düştü. 

Samsamüddevle Bağdat'da tahta çıkınca, Kir
man valisi olan kardeşi (Şerefüddevle Ebu'l Feva
ris) den şüphelendi;  ona .taraftar olan diğer karde
şi (Bahaüddevle) yi tutup hapsetti. öteki kardeşleri' 
(Ebu'l Hüseyin Ahmed) ile, (Ebii Tahir Fh'üzşah) a 
Flris tarafını belli bir gelir ile verip, onlan o ta
rafa gönderdiler. Şerefüddevle ise, babasının ölU-



fi \  

munu haber alınca, yerillllerı hareket ederek, on

lardan evvel gidip Faris Vna�ini zaptetti. Ve 
Samsamüddevıe adına okun&n hutbeYi kaldırarak, 
kendi namına okutma� : başladl 've (Tic-üd Dev

te) adım aldı. Ebu'l Hüseyin ile EbU 'l:ahir de yol

da Şerefüddevle'nin Faris'e gittiği haberini alınca, 

Ehvaz'a döndüler. 

Samsam, vak'ayı haber alınca, Faris üzerine 

asker gönderdi. . Fakat muharebe sonunda askeri 

bozuldu. O sırada (Adududdevle'nin oğlu Ebu'I Hü

seyin) de Ehvaz'ı istila ediverdi. 

B A T l H A ' N I N  D U R U M U  

372 senesinde Batiha'nın emiri Umran oğlu 

Hüseyin) i kardeşi (Ebu'I Ferec) öldürerek yerine 

geçti. Fakat cahil ve çok hiddetli bir adam oldu

ğundan, o da öldürülerek. yerine kardeşininoğlu 

(Ebu'l Mei'ıli) geçtiyse de, küçük olduğundan, ken

disinin teşrifatçısı ve lmran'ın en büyük kumandam 

olan (Ali'nin oğlu Muzaffer) , memleketin işleri ile 

meşgul oldu. Ve bütün Batiha taraflarım eline al

dı, artık başlıbaşına hüküm sürmek · istediğinden, 

Ebu'l Mei'ıli'yi Batiha'dan çıkardı, kızkardeşinin oğ
lu (Mühezzeb-üd Devle) yi veliaht yaptı ve bu su

retle 373 senesinde Batiha'da (şahin'in oiJu tm
rln) hanedanı göçüp gitmiştir. 
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MOEYYIDODDEVLE'NtN VEFATI, 

F AHROI;>DEVLE'NtN KEND1 MOL
KONE DöNOŞO VE HORASAN'DA 

BAZI V AK'ALAR 

Rey ve Bilad-ı Cebel emiri olan (Rüknüddevle'
nin oğlu Müeyyidüddevle) ,  373 senesi Şaban'ında 
vefat etti. Devletin büyükleri, yerine kimi geçirecek
lerini aralarında görüştüklerinde, (AbbM'ın oğlu 
sahih) : "Fah:rüddevle, bu hanedanın büyüğüdür. 
Müeyyidüddevle'den evvel bu memleketin idaresinin 
başına geçmesi daha layıktı. Bundan dolayı onu 
hakkı olan mülkünün başına geçirmek daha uygun
dur." dedi, ötekiler de bunu kabul ettiler. yukarıda 
geçtiği gibi o zaman Nisfıbur'da bulunan Fahrüddev
le çağırıldı, asker ve devletin büyükleri onu kar
şılamaya çıktılar. Fahrüddevle de hiç bir engel ve 
sıkıntı ile karşılaşmadan saltanat tahtına oturdu. 
(Sahih) i vezirlikte bırakarak, ona tam istiklal ver
di. Samsamüddevle ile de birleşerek, tek taraflı ol
dular. Halife tarafından da Fahrüddevle'ye hil'at 
gönderildi. 

Yukarıda geçtiği gibi, Horasan başkumandanlı
ğında birbirine halef - selef olan (Simcfır'un oğlu 
Ebu'l Hüseyin) ile (Ebu'l Abbas Hüsamüddevle) , bir 
türlü anlaşamıyorlardı. Hüsamüddevle, vaktiyle 
Fah:rüddevle'ye yardımı olduğu için, Fah:rüddevle 
tahtına dönünce, Hüsamüddevle ondan yardım iste
di. O da Nisfıbur'a birçok mal ve asker gönderdi. 

Simcüroğlu ile Faik, Fah:rüddevle askerinin Ni
sabur'a geldiğini haber alınca Nisabur'a geldiler. O · 
zaman Merv'de bulunan Hüsamüddevle de Nişflbur'a 
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gelip, Fahrüddevle askeri ile bfrl�ti. tki taraf ara
sında birçok günler şiddetli muharebeler oldu, Sim
cfır'un oğlu yenilerek dönmeye mecbur oldu. Hü
samüddevle, Nisabur'u alarak, Nuh-u Sfunani'ye biı· 
ricanfune gönderdi. Fakat veziri (Aziz oğlu) ,  Hü
samüddevle'nin Horasan'da kalmasına karşı geldi. 
Nuh'un validesi de ona uydu, o zaman ise, validenin 
nufOzu çoktu ve sözü de tesirli idi. 

Bundan dolayı Buhara'dan Simcuroğlu'na im
dat için asker gönderildi. O da perişan olan askeri
ni toplayarak kendisine çeki düzen verdi. Faris emi
ri (Şerefüddevle Ebu'I Fevaris) den yardım isteyip, 
o da amcası Fahdüddevle'ye rağmen Simcfıroğlu'na 
yardım için pek çok asker gönderdi. Bu suretle 

Simcfır oğlunun kuvveti arttığı için, hemen Hüsa
müddevle üzerine yürüdü. Bir gün akşama kadar 
uzayan şiddetli muharebede Hüsamüddevle'nin or
dusu bozuldu ve askerinin çoğu esir edildi. Kendisi 
dahi savuşup Cürcan'a gitti. O zaman Fahrüddevle 
orada bulunduğu için, Hüsamüddevle'ye ikram ede
rek onu Cürcan'da bırakıp, kendisi Rey şehrine 
gitti. Hüsamüddevle, Cürcan'da asker toplayıp Ho
rasan tarafına gitmişse de, başaramayıp yine Cür
can'a gelmiş ve bir müddet sonra orada ölmili;tür. 
Bu suretle Simcfıroğlu Horasan seraskerliğinde. 
Faik de Herat hükümetinde kalmışlardı. 

ŞEREF'ODDEVLE'NtN IRAK'I ALMASI VE 
SAMSAMODDEVLE'Yt HAPSETMESİ 

Rüknüddevle'nin oğlu FahrÜddevle, Büveyhoğul
Jan hanedanının en büyüğü olup, Irak emiri olan 

F. � 
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Adududdevle'nin oğlu Samsamüddevle de onunla. 

müttefik oldµğundan, 374 senesinde Adududdevle'
nin oğlu Ebu'l Hüseyin, Ehvaz'da ve Adududdevle' -
nin oğlu Ebu Tahir, Basra'da Fahrüddevle adına 
hutbe okudular. Ve onun adına para bastılar. 

Faris emiri Adududdevle'nin oğlu Şerefüddevle 
ise, Fahrüddevle'ye düşman olup, Irak hükümetini 
de ele geçirmek isterdi. 375 senesinde Faris'den çı
karak Ehvaz üzerine yürüdü. Adududdevle'nin oğ

lu Ebu'l Hüseyin, müdafaada bulunmak istediyse 
de, askeri, Şerefüddevle tarafına yönelmekle Ebu'l 
Hüseyin, Isfahan tarafına kaçtı, Serefüddevle de 
-gelip Ehvaz'a girdi ve Basra'ya asker gönderip 
Adududdevle'nin oğlu Ebu Tahir'i tutarak hapsettirdi 
-ve Basra eyiıletini de tamamiyle ele geçirdi. 

376 senesinde Şerefüddevle, ordusu ile Vasıt'a 
gelince, Samsamüddevle ne yapacağını şaşırıp, he
men hapiste bulunan kardeşi (Ebfı Nasr-ı Bahaüd
devle) yi hapisten çıkararak, kendisine bir zarar gel
memesini rica için Şerefüddevle'ye gönderdi. Fakat 
bundan bir fayda hasıl olmadıktan başka, iş biraz 
.daha güçleşti. 

Bunun üzerine Samsamüddevle, devletin büyük
leri ile görüştü. Her biri bir fikir söylediler, rey
ler dağıldı. O da hiç birinin fikrine kıymet verme

yerek, etrafındaki sadık adamlarıyla bir kayığa bi
nip, Vasıt'a gitti. Şereffüddevle ile görüştü. Şerefüd
devle onu hoş karşıladı . ve teminat verdi. Fakat 
yanından çıktıktan sonra onu tutturarak bağlattı 
ve beraberine. alarak Bağdat'a götürdü ve ya,nında 
hapsederek lrak'ı zaptetti. 
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Bu sırada Deylem askerleri ile Türk askerleri 
arasında karışıklık ve çatışma oldu. Şerefüddevle' -
nin yanında onbeşbin kadar Deylem askeri toplan
nllfll. Türk askeri ise Uçbin kadardı. Deylemliler � 

çokluklarına güvenerek Türkler'e y\ikandan bakı

yorlar ve onları küeümsüyorlardı. Bundan dolayı 

aralarında döğilşmeler oldu ve Deylemliler üstün 
çıktılar, Türkler'i takJp ederek, saflarını bozdukları 

zaman Türkler birden bire geri dönüp, Deylemli

ler'in önlerinden, arkalarından hücum ederek, üç
binden fazla Deylemli'yi öldürdükten sonra, Bağ
dat şehrine girdiler ve buldukları Deylemlileri öl

dürüp, mallarım yağma ettiler. Sonra Şerefüddevle 

onları barıştırdı. Fakat o sırada Samsamüddevle'yi 

lıapisten çıkarmak sözleri deylemliler arasında söy

lenmeye başlanmış olduğundan, Şerefüddevle, Sam

llalllüddevle'yi Farts'e gönderip · bir kalede hapset

aettirmfştir. 

(Hasanveyh-11 Kürdi'nln oğlu Bedir Bey) , Fah
riiddevle'yi sevdiğinden, Şerefüddevle onun üzerine 
377 senesinde bir ordu gönderdi. (Karmisin) vAdi
sinde karşılaştılar. Bedir Bey'in askeri bozulup kaç

tı, gözden kaybolduktan sonra Şerefüddevle askeri 
çadırlarına girip, istirahate vardıklarında Bedir Bey 

dönüp ansızın onlann üzerine hücum edince, atla

rına binıneğe meydan bulamayıp, pek çoğu öldü. Ge

ri kalanı da kaçtı. Ordudaki mallar ve eşya hepsi 

Bedir'ln el,lne 'geçti. 
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KARAMtTA'NIN DURUMU 

375 senesinde Karamita'mn (SAdat-ı Sitte) de
nilen altı reisinden ikisi birçok asker ile gelip Ku

fe'yi istila etmişlerse de, Samsamüddevle tarafından 

gönderilen asker ile muharebe neticesinde dağılıp, 

pek çok telefat vererek kaÇtıklarından, eski heybet

leri kalmadı. 

378 senesinde (Asfar) diye tanınan bir adam, 

(Münferik) aşiretinden birçok asker toplayarak Ka

rfunita ile çok şiddetli bir muharebe etti. Ve onlan 
yenerek, pek çoğunu da öldürdü ve (Ahsa) ya ka
dar da takip etti. Karfunita, Ahsa'da kaleye kapan
dıkları için Asfar, (Katif) e gidip, Karamita'nın ora
daki kölelerini, mallarını ve eşyalarını alarak Bas
ra'ya gelmiştir. 

ŞEREFODDEVLE'NtN TAHTA ÇIKIŞI, 

SAMSAMODDEVLE'NtN FARtS'TE 

HOKOMETt VE BAŞKA HADtsELER 

Bazı yakınlarının - kendisine yaptıkları teşvik 

ile Şerefüddevle, Samsamüddevle'nin gözlerine mil 
çekmek için 379 senesinde Ftıris'e bir adam gönder

rli. Daha yolda iken Şerefüddevle, Bağdat'da Ce
maziyelahir'in başlarında vefat etti. Giden adam 

Faris'e varınca, o işi yapmakta tereddüde düştü. Fa
kat Samsamüddevle'nin hapsedildiği kale muhafızı
nın teşviki ile Samsam'ın gözlerine mil çekmiştir. 
Fakat onu korumaya memur olan bekçiler, Sarnsam'ı 
salıverdiler. Asker de ona tabi old$. için �raz tah
tına· oturdu. 
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Şerefüddevle'nin yerine kardeşi (Ebu Nasr Ba
haüddevle Şehinşah) tahta çıktı. Halife Tayi de ona 
hil'at giydirerek, saltanat tahtına çıkardı. Fakat 
Samsam da ama olduğu halde Faris'te başlı başına 

hükümet etmekteydi. 
Bahaüddevle'nin tahta çıkışından sonra Bağ

dat'da yine Türkler'le, Deylemliler arasında fitne 
çıkarak 12 gün çarpıştılar. Bahaüddevle, aralarım 
bulmaya çalıştıysa da muvaffak olamadı. Nihayet 
Türkler'le beraber oldu, Deylemliler zayıf düşünce 
sulha yanaştılar. Ondan sonra Deylemliler bu ayrı
lık dolayısıyla zayıfladı. Türkler ise. birleşerek kuv
vet bulmaya yüz tuttu. 

Irak'm karışıklığı üzerine Fahrüddevle, Irak'm 
alınması hususunda Abbad'ın oğlu SAhib ile bir da
nışma yaptı. S8hib, Irak'ı çok sevdiğinden ve Şe

refüddevle'nin vefatını da fırsat bildiğinden, bu işi 
kolaylaştırdı. Fahrüddevle, hemen Rey'den hareket
le Hemedan'a gelince, (Hasanveyh-i Kürdi'nin oğlu 
Bedir) gibi kudretli kumandanlar onun yanına gel
diler. Yapılan danışmada Irak'a sahih ile Bedr-i 
Kürdi ana yoldan, Fahrüddevle ise, (Huzistan)  yo
lu ile yürüyüşe başlanmasına karar verildi. 

Sahih hemen hareket etti. Fakat onun d(işm:ın
lan: "S3.hib belki Adududdevle oğullan tarafından 
elde edilmiştir." diyerek, Fahrüddevle'yi şiipheye 
düşürdüklerinden Fahrüddevle onu geri çevirdi, be

raberine alarak yürüyüşe koyuldu ve Ehvaz'ı zap

tetti. Fakat cimrilik ettiğinden asker sıkıntı çeki
yor ve onlara kötü muamele ediyordu. Asker de: 
"Bu adam istediğini elde ettikten sonda da bize böy
le mi davranacak?" diye söylenmeye ve dağılmaya 
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başladılar. S8.hib ise, devletinin menfaatinden baş
ka bir şey · düşünmeyen büyük ve yüksek ahlaklı bir 
zat olduğundan, kendisi hakkında şüpheler bulundu
ğunu işitiiıee, işten el çekti. Halbuki o başta bulun
rnadıkca işlerin doğru gitmeyeceği belliydi. 

Bahaüddevle, onların Ehvaz'a vardıklarını işi
tince o tarafa bir miktar asker göndermişti. O sıra
da Ehvaz nehri yükselip taşmakla Fahrüddevle'nin 
askeri onu bahane ederek dağıldılar. 

Fahrüddevle'nin bundan canı çok sıkıldı. O za
mana kadar kendi fikri ile hareket ettiği halde, bu 
�fer Sahib'in fikrini sordu. O da: "Böyle zaman
larda mal dağıtarak askeri kendinizi sevdiriniz ve 
<>nlara sıkıntı çektirmeyiniz, şimdi sarfedilecek pa
ranın bir sene sonra birkaç mislinin elde edilece
ğini taahhüt eylerim." dediyse de, Fahrüddevle bU 
nasihatı tutmadı. Ehvaz askeri de dağılıverdi. tş
ler zorlaştı, sonunda Fahrüddevle kırgın ve uzgun 
olarak Rey tarafına döndü, yolda bazı ileri gelen
leri lüzumsuz yere tutturup hapsettirdi. 

Fahrüddevle, eğer Sahib'in dediğini yapsaydı 
Irak'ı zapteder ve Büveyhoğullan hanedanının bü
yüğü olduğundan, babasının yerini tutardı. Fakat 
bazı garezkarların sözlerine uyduğu için maksadını 
elde edemedi. Nasırüddevle'nin oğullan (Ebu Ta
hir) ile (Ebu Abdullah) -ki, Şerefüddevle'nin hizme
tindeydiler, onun vefatında Bahaüddevle'den izin 
alarak, gelip Musul'u zaptettiler. 

Bir zamandan beri . Diyarbekir hUkümdarlan 
olan Mervan-ı Kürdi'nin oğullan ise bu · sırada Mu
sul'u gözlerine kestirip, .  Hamdan.oğullan ile şiddetli 
muhareLeler yaptılar.Her iki taraf zayıf düştUğü 
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için Nusaybin emiri ve (Akiloğulları) reısı olan 
(Müseyyeb'in oğlu Mehmed) ,  380 senesinde gidip. 
Musul'u zaptetti. Bahaüddevle'ye 

·
de bağlı kalacağı

m arzettiği için, uzun zaman Musul'da Müseyyebo
ğullan hükümet etmişlerdir. 

B O Y O K L E R t N  V E F A T I  

(Kitab-ı Sibeveyh) in şArihi olan Bağdat ka
dısı (Ebu Sait El - Hasan-üs Sirafi) ,  368 senesind� 
vefat etti. Nahiv alimlerinden olduğu halde, çok 
yüksek bir fakih, aynı zamanda mühendis ve man
tık filimi idi. Hasılı birçok fenleri bilen, faziletli 
bir zat idi. (Allah rahmet eylesin) .  

Yine o sene meşhur ·doktor (tbrahimoğlu sa. 
bit-i SAbil Harrani) dünya hastahanesini terkede
rek çıkıp gitti. 

370 senesinde (Ahdeb) adındaki meşhur mü
zevvir, yazı ve imza taklidini bırakarak göçüp git
ti. Herkesin yazısıni o kadar kuvvetli taklit ederdi 

ki, o adamın yazısı olduğunda şüphe edilmezdi. 
Adududdevle dahi aralarına nifak sokmak istediği 
hükümdarları birbiri aleyhine düşürmek için onun 
sahte yazılarını kullanırdı. 

380 senesinde Mısır emiri olan (Aziz Alevi) nin 
meşhur veziri (Ebu'l Ferec) vefat etti. Çok akıllı 
ve tedbirli bir zattı. Vefat ettiği zaman Aziz çok 

kederlendi. Cenazesinde bulunup, namazını kıldı. 
Günlerce divanları kapattı. Sonra (Musullu Eba Ab
dullah) ı vezir yapmışken, ondan vazgeçerek, Hıris

tiyanlar'dan (Nasturi'nin oğlu lsa) yı vezir tayin 

etti. tsa, tabiatlyle Hıristiyanlar'a sevgi ve ilgi gös-
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terirdi. (Mişel) adında bir Yahudi'yi Şam'a vali 
tayin ettiğinden, o da Yahudilerle ilgilendi. Bundan 
dolayı Müslümanlar birçok sıkıntılara uğramışlar
dır. 

381 senesinde Haleb emiri olan (Seyfüddevle'
nin oğlu Ebu'l Mefili Sa 'd-üd Devle) Haleb'de vefat 
ettiğinden yerine oğlu (Ebu'l Fezail) geçti. 

EL - KAD1RB1LLAH'IN COLOSU 

Asker ulfıfe isteyince, devlet hazinesinde mal 
kalmadığından, Bahaüddevle, vezirini tutup hapse

derek malını askere verdi. Fakat yetişmediğinden, 
Halife Tayi'in mallarına göz dikti. 381 senesi için
de onu da hapis ve yerinden çıkararak, mallarını 
aldı. Tayi'in hilafet müddeti 17 sene, 8 ay ve kü
sur gündür. 

Bunun üzerine bir müddetten beri Batiha'da 
firarda _bulunan (Muktedir'in torunu ve tshak'ın 
oğlu Kadirbillah) Halife seçildi. Bahaüddevle, onu 
davet için seçkin yakınlarım Batiha'ya gönderdi. 
önce Batiha emiri (Mühezzeb-üd Devle) ona biat 
etti ve o sene Razaman'ının 12. günü Bağdat'a gel
di. Ertesi gün namına hutbe okundu, sonra bir bü
yük divan kuruldu. Kadirbilrah ve Bahaüddevle bir
birlerine kötülük etmeyeceklerine dair yemin etti
ler ve Kadir kendi kapısının dışındaki yerlerin hep
sini Bahaüddevle'ye verdiğine, orada bulunanları 
şahid gösterdi. 

Fakat o sene Bağdat'da fitne, fesad ve yangın
lar birbirinin ardı sıra geldiğinden, saltanatın hey
beti kalmamıştı. 
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Tayi' hal'edildikten sonra, Bahaüddevle'nin sa

rayında hapsolunmuştu. 382 senesinde Kadir'e tes

lim edildi. Kadir, ona sarayında bir daire ayırdı ve 

hizmetçiler tayin etti. Tayi', kendi hilafet zama
nında olduğu gibi, Kadir'in yanında da her istediği 

emrine hazır bir durumda 12 sene kadar daha em

niyet ve rahatlıkla yaşadı. 

Horasan ahalisi hutbelerde Kadir'in adını söy

lemeyip, hala Tayi' adına hutbe okuyorlardı. 383 
senesinde Hicaz'dan dönüp, Bağdat'a gelen Hora

san hacılarını Halife Kadir bir mecliste toplayıp 
hutbe için onlara nasihat etti ve böyle hareket edil

mesi için Horasan'a da mektup gönderdi. 

O esnada Türkistan' dan (Buğra Han) 1 gelip, 

Buhara'yı almış olduğundan, Horasan'ın durumu 

çok karışmıştı. Bu karışıklığı anlatmadan evvel Tür

kistan hanlarının hallerini belirtelim. 

1 Buğra, Tuğra vezninde Harzemli Sultanlarından bir 
padişahın adıdır. (Buğra Han) diye bilinir. 

Ayrıca turna sürüsünün önünde uçan turna kuşuna 
da denir. Buna (Turna horozu) derler. Aynca bir yemek 

adıdır ki, onu Buğra Han lcat etmiştir. Bizim memleket

lerde onun adına {Acem Yahnisi) derler. Bazı yerlerde de 
{Salına Aşı) denir. Bazıları (Borani) dedikleri yemeğin 
adıdır, bu kelime {Buğrah�ni) den bozmadır, derler. 

(Burh41M Katı' tercümesi) 
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TORKISTAN'IN UMUM! DURUMUNUN 
öZETt, HAN VE HAKANLARI 

Asya'run doğu sahil 'kıyısında Sibirya hududun
da bulunan (Baykal gölü) ve ona dökülen (Angara) 

nehri hizasına kadar 500 saatlik mesafeye (Büyük 

Tataristan) denir. Bütün Moğol ve Özbek memle

ketlerini kaplar. Moğol, ötedenberi Türk'ün bir kıs

mı sayılagelmiştir. Fakat Moğollar'ın yüzleri yas
sı, göğüsleri geniş, elleri ayakları küçüktür. Lehçe 
ve kıyafetçe de Türkler'den ayrılırlar. Tatarlar da 
moğol'dan bir aşirettir. Fakat (Cengiz Han) za
manında hükümet bu aşiretin . eline geçtiği. için, 
(Tatar) ismi şöhret bulmuştur. (Volga nehrinin 
arap coğrafyacıları arasındaki adıdır) . 

Tataristan hududundan (Hazer Denizi) ve (idil) 
nehri hizasında Rusya hududuna kadar bin saat 
mesafeye (Türkistan) denir. (Hata) , yani Çin'in 
kuzey bölgesi ve (Aksu) , (Yarkent) ,  (Hoten) mem
lC'ketlcrini içine alan ve (Çin Türkistanı) denen 
(Kaşgar) vilayeti ve (Hoten) ,  (Hucent) ,  (Mergi
riam) ve (Esferayin) gibi meşhur şehirleri havi olan 

(Fcrgan) eyaieti ve (Balasagon) ,  (Tıraz) , (Farab) 
ve (Karakurum) gibi nice nice bakımlı şehirler ve 
(Harezm) şehirleri, (Kırgız) diyarı, (Deşt-i Kap
�ak) hep Türkistan'ın birer bölgeleridir. 

Türkler, önce (doğulu) ve (batılı) diye iki kıs
ma ayrılırdı. Doğu Türkleri (Uygur) ve (Hıliç) gi
bi 15 kadar kabileye ayrılmışlardır. Batı Türkleri 
ise, (Oğuz) , (Kıysak) , (Salur) ve (Kırgız) gibi 15 
kadar kabileye ayrılmışlardır. Kabileler de. aşiret
lere (ti) ; aşiretler de oymaklara ayrılmıştır. Ka-
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bile beylerine (Han) denir. Ve ( Hanlar Hanı) 
<>lanlara da (Hakan) denir. (Padişah) demektir. 

Tataristan ve Türkistan (Mefaze) çöllerinde do
laşan kabilelerin sayısını ancak Allah bilir. Bun
lar arasıra yerlerine yurtlarına sığamayıp, aileleri 
]le beraber bir ordu halinde güney ve batıya yürü
yerek, önlerine gelen şehirleri sel gibi basarlardı. 

Hicret tarihinden beşbin sene evvel Türkler'iti 
(Hind) , (İran) ve ( Babil) taraflarını istila ettikle

rini eski tarihler yazar. 
Hicretten 1300 sene evvel (Oğuz) Türkleri 28 

sene kadar tran'a, Babil'e ve Şam'a hücum etmiş

lerdir. Tarihlerde (Oğuz Han) zamanı dedikleri iş

te budur. 
Müslümanlar (CeyhuQ) nehrini geçerek, Se

mertkant ve Buhara'yı aldıklaı·ı zaman, buraları
na (Maveraünnehir) denir ve Horasan Beyliğine 
bağlı olarak idare olunurdu. 

Maveraünnehir vadileri olan ( Samanoğulları) 
istiklallerini kazanınca, Buhara'yı kendilerine baş

kent yaptılar. Horasari'ı da vali ve kumandanla ida- · 
re ediyorlardı. Maverai.innehir'in bir tarııftan sının 
(Ceyhun) nehri, diğer taraftan hududu belli değil

nir. Henüz tslam olmamış olan Ti.irk aşiretlerinden 
bir çoğu zaman zaman tslam ülkelerine saldırarak 
zarar verdiklerinden, Samanoğulları onlarla savaş,. 
mak zorunda kalırlardı. 

Bir de Buhara ve Semerkant'ın kuzeyinde {Tür
kistan) denilen (Balasagon) ,  (Karakurum ) ,  ( Farab) , 
( tsbicab) ve (Traz) gibi birçok bakımlı şehirleri 
bulunan bölgede Müslümanlığı kabul etmiş olan 
Türk hanları bağımsız bir hükümet kurdular, bu-



• IUSAS·I .i!'IBİY A W · 1 

nun adına da (Devlet-i Haniye) , "Hanlar Devleti" 
denir. Bu hanlar da henüz Müslüman olmayan Türk 

ve Tatarlar'la savaşırlardı. Bunlar bir hanedandan 
olup, her biri şehirde başlı başına hükümet idare 
eder ve işlerinden (Hanlar hanı) olan da oldukça 
büyük kuvvete ve kudrete sahipti. Merkezleri olan 
(Balasagun) şehri, eskiden tslfun hududu olup, son
ra bu hanlar Türkistan ile Çin arasında bulunan 
(Ka.şgar) vilayetini de almışlardı. 

Bu hanedanın ilk zamanları gereği gibi bel
li değildi. Fakat kendileri (Efrfısiyab) neslinden ol
duklarını söylerler. 

Bunlar semavi bir dine mensub değillerken, en 
büyük cetleri olan (Şebük Karahan) Müslüman olun
ca, ondan sonra gelenler de Müslümanlığı kabul et
mişlerdir. Şebük ölünce, yerine oğlu (Musa) geç
ti. Ondan sonra sırası ile birbirinin oğlu (Ali) . 
(tyilik) , (İbrahim Toygaç) ,  (Davud Buğra Han) 

ve onun oğlu ( Süleyman) o ülkeye padişah olmuş
lardır. 

samani Devletinin zenginlik ve düzeni bozul
maya yüz tutunca, Türkistan hanlarının da buna 
karşı kuvvetleri artıyordu. Hatta bu hanlardan 
(Buğra Han Türki) diye tanınan (Süleyman'ın oğ
lu Şahabüddevle Harun) , aşağıda beyan olunaca
ğı gibi, bir Türk ordusu ile gelip, Buhara'yı aldı. 
işte bu Türkistan hanlarından oldukça kimliği bili
nen bu (Buğra Han) dır. 

Bu hanların başkentleri Kaşgar yakınında ve 
Seyhun nehrinin öte tarafındaki (BalasagUn) şeh
ridir. Maveraünnehir'i aldıktan sonra Buhara ve 
Semerkand'ı başkent yapmışlardı. 
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Abbasi Halifeleri, Türk kölelerinden birçok kö
lemen askeri teşkil etmişlerdi. Oğuz kabilesinden 
de askerlik yapmak üzere Bağdat'a gelen oymakla
rın ardı sıra öteki Türk kabileleri de gelmişlerdir. 

Türklerin ileri gelenlerinden ( Selçuk) adında
ki kumandan ile, Oğuzlar'ın büyük bir topluluğu 
(Halife Muti')  zamanında tslam ülkesine gelip Müs
lüman olmuşlar ve bu suretle (Selçukoğulları) dahi 
pek çok şöhret kazanmışlardı. Bunlar ıran tarafına 
yayıldıkları zaman, kendilerine (Etrak-i Güziye) 
yani, "Guz", (Oğuz Türkleri) ve sonra hepsine bir
den (Türkmen) denilmiştir. (Guz, "Guzguz" avurt 
demektir. Ve "Guz" Türk cinsinden bir kabilenin 
adıdır. Hala Oğuz dedikleri aşirettir) (Kaamus ter
cümesi) .  

Türk kabilelerinin en şereflisi (Oğuz) kabilesi
dir. Oğuzlar'ın soy, sopça en önce bulunanı (Kayı) 
ilidir. Vaktiyle (Kayı Han) , Oğuzlar hakanıydı. Onun 
torunlarından (Süleyman Şah ) -ki, Osmanlıların en 
büyük ceddidir, - Kayı ilinin bir oymağı ile Cengiz 
zamanında Anadolu tarafına göçüp, Fırat vadisine 
gelmiş ve Fırat nehrinde boğularak ölmüştür. Kab
ri hala ( Türk Mezarı) diye tanınır. işte onun to
runu Osmanlı padişahlarının birincisi olan (Osman 
Gazi ) hazretleridir. 

BUCRA HAN'IN BUHARA'YA GELtŞt -
DöNüŞü VE öLOMü 

(lsmail Samani) nin kölesi olup, onun devaddar
lığında, yani katipliğinde bulunan ve Samanoğulla
rı'ndan (Ahmed) zamanında Sicistan valisi olan 
(Simcur) un oğulları ve onlardan (Ebu'l Hüseyin · 
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Muhammed) ,  uzun müddet Horasan başkumandan
lığında bulunarak, Horasan'da bağımsız hükümdar 
gibi hareket etmişti. Hakikaten alim, bilgili bir zat 
idi. (Adfttüsa'dfıt, sa'dat-ül adat) yani :  "Efendilerin 
adeti, adetlerin efendisidir." demektir. Ve (Kulübul 
ahrar, kuburul esrar) ,  yani : "Mert adamların kalp
leri, sırların mezarıdır." gibi hikmetli cümleler 
onundur. 

377 SC'ncsinde ansızın vefat eden Ebu'l Hüse
yin'in yerine Qğlu ( Ebfı Ali Muhammed ) geçti .  Ba
basmın memuriyeti olan Horasan seraskerliğinin 
kendisine verilmesini Horasan ve Maveraünnehi r  
hükiimdarı olan (Mansfır-u Siı.mani'nin oğlu Nuh) 
dan bir dilekçe ile istedi. O da bunu kabul etti. Ebu 
Ali, ferman ile hil'atin gelmesini beklerken, bu
nun Herat valisi ( Faik-ül Hassa) ya gönderildiğini 
işitti. Ve Ffök'in Herat'dan Horasan'a yürüdüğünü 
Ebu Ali işitince, kendisine hile yapıldığım ve kötü 
muamele ile karşılaşacağını düşünerek, en seçkin as
kerini beraberine alıp, Faik'e karşı yürüdü. Faik'in 
bundan haberi olmadığı için tuzağa düştü. Onu yol
da ansızın basıp, topluluğunu dağıttıktan sonra tek
rar Hiikümdar Nuh'a ariza yazıp, Horasan seras
kerliğinin kendisine verilmesini istedi. Emir Nuh, 
bu sefer ona izin verdiği gibi, Faik'in uhdesinde 
olan Herat'ı ve bütün Horasan vilayetini Ebu Ali'ye 
verdi. O da Nisabur'a dönerek, Horasan'ın vergi
sini toplamaya başladı. 

Emir Nuh, sonra verilmek üzere Horasan ver
gilerinden birazının devlet hazinesine gönderilme
sini emredince, Ebfı Ali, özür dilemi!jSe de, işin so
nundan korkarak Türkistan hükümdarı olan (Şaha-
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büddin Buğra Han) ile, Horasan kendisinde ve Ma

veraünnehir de Buğra Han'da kalmak üzere arala

Tında gizli bir anlaşmaya varmışlardır. Bu suretle 

Buğra Han hırs ve tamaha düşmüştü. 

Fakat Faik-ül Hassa, bozgundan sonra (Mcr· 
zuz) e gelip, dağılmış olan askerini topladı, onlara 

çeki düzen verdikten sonra izin almadan Buhara'ya 

-doğru hareket etti. Devlet adamları . şüpheye düşe

rek ona karşı asker gönderdiler. Muharebe sonun

da bozulup, (Tirmiz) e geldi. Emir Nuh tarafından 

çıkarılan ferman ile Cürcan valisi Faik'in üzerine 

asker gönderdi. Bu sefer Faik, o askeri bozduktan 
-sonra Buğra Han ile mektuplaştı ve onun hırsını 

arttırmak için teşvikte bulundu. 

Buğra Hatı, yavaş yavaş Samanilerin arazisini 

istilaya başladı. Samani Emir Nuh tarafından gön

derilen orduyu bozdu. Bunun üzerine Emir Nuh, 

Horasan askeri ile Ali'nin Maveraünnehir'e gitme

-sini emrettiyse de, Ebu Ali kabul etmedi. Buğra 

Han ise, Buhara üzerine yürüdü, Faik de gidip 

onunla görüştü ve ona bağlandı. 383 senesi içinde 

Buğra Han gelip Buhara'ya girdi. 

Emir Nuh, gizlice Buhara'dan çıkıp Ceyhun 

nehrini geçince, yine Ebu Ali'yi imdadına çağırdıy

·sa da, Ebu Ali dinlemedi. Faik ise, Buğra Han'dan 

izin alarak gidip (Belh) i zaptetti. Ffük'in maksa

dı devlet erkanından olan düşmanlarına galebe ça

larak (Devlet Atabeyi) olmak sevdasındaydı. Ebu 

Ali'nin maksadı ise, velinimeti olan Samanoğulla

rı 'na hiyanet etmekti. 

Buğra Han, bir müddet Buhara'da oturduktan 

-sonra, havası ve suyu ile uzlasamadığından, ağır 
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bir suretle hastalanıp (Balasagon) a döndü. Buha

ra'dan ayrılırken ahali ayaklandı. Oğuz Türkleri 

de onlarla birleşip yardım ederek, Buğra Han'ın 

dümdar fırkasını vurdular mallarını aldılar Buğ

ra Han da eceli ile yolda öldüğünden Emir Nuh ge

lip Buhara'ya girdi. 

Buğra Han hayırlı, adaletli ve alimleri seven cö

mert bir adamdı. Vefat edince (İyilik Han) diye ta

nınan (Şemsüddevle Ali'nin oğlu Ebfı Nasr Ahmed) 

Balasagon'da tahta çıktı. O da hayırlı, adaletli ve 

filimleri seven bir zat idi. 

SEBüKTEKtN'tN OcLU MAHMUD'UN 

HORASAN SERASKERLtC.t 

samani Nuh, Buhara'ya girip yerleştikten son

ra Ebfı Ali, ona yardım etmediğine pişman oldu. 

Faik-ül Hassa ise, Buhara'ya gidip, devlet işinde 

kuvvetli bir yer tutmak sevdasına düştü. Askerini 

toplayıp Belh'den Buhara üzerine yürüdü. Emir Nuh 

bunu haber alınca ona karşı bir ordu çıkardı ve 

yapılan savaşta Faik'in orrtusu bozuldu, o bozgun 

asker ile Ebfı Ali'nin yanına geldi. Ebu Ali mem

nun oldu ve kalbi kuvvet kazandı. Her ikisi Emir 

Nuh'a karşı çıkmak üzere birleştiler. 

Emir Nuh bunu işitince, işi Gazne seraskeri 

(Sebüktekin) e bildirdi ve onu yardıma çağırdı. Se

büktekin de kuvvetli hazırlığa başladı. 

Ebfı Ali ve Faik de (Büveyhoğlu Fahrüddevle) 

ile haberleştiler ve kendinden yardım istediler. Fah

rüddevle onlara imdad için külliyetli asker gönder

di, Bunun ii'terine Sebi'ıktekin G�7.ne'den Hora�mn 
tarafına yürüdü. Emir Nuh da Buhara'dan gelip 
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onlarla birleşti, Ebu Ali ve Fiiik üzerine hep be

raber yürüdüler. Herat taraflarında iki taraf kar
şılaştı ve muharebe sonunda Ebu Ali ile Ffük'in or

dusu bozuldu, kendileri de önce Nişitbur'a, oradan 

da Cürcan'a kaçtılar. 

Emir Nuh zaferi kazanıp Nişitbur'a gelince, 

Horasan'ın idari ve askeri işlerini Sebüktekin'in oğ� 

lu (Mahmud) a verdi. Kendisi Buhara'ya, Sebükte

kin de Gazne'ye gitti. 
Ebu Ali ve Faik sonra kendilerini toplayıp bü

yük bir kalabalıkla 385 senesinde ansızın Horasan 
üzerine yürüdü. Mahmud'un yanındaki asker pek 
az olduğundan, Gazne tarafına doğru geriledi. Sonra 

babası Sebüktekin ile birlikte Horasan'a giderek 

(Tüs) da şiddetli bir muharebeye tutuldular. Ebu 
Ali ile Faik bir daha bellerini doğrultamayacak bir 

halde büyiik bozguna uğradılar. 
Faik bunun Uzerine Türkistan hükümdarı olan 

(tyilik Han) a başvurdu, o da onu Emir Nuh'a tav

siye etti. EbO Ali de Emir Nuh'dan affetmesini rica 

etti. O da teminat verdi. Fakat Ebu· Ali Buhara'ya 
gelince. Emir Nuh onu hapsetti. Ebfı Ali hapiste 

iken öldü. :tşte Simcfıroğullan hanedanı velinimet

lerine hiyanet ederek, nimetin küfranında bulunduk· 

lan için mahvolup gitmi�lerdir. 

HOKOMDARLARIN VEFATI 

Bir iki sene içinde o asrın hükümdarlarından 

birçok zA.tlar ölmüş ve siyasi hallerde pek çok · de
ğ'tşiklikler olmuştur. 386 senesinde kuzey Afrika 
Emlri (Yusuf Bilgin'iıı oğlu Mans<ir) vefat etti ve 

F. 1 
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yerine oğlu (Badis) geçti. O sırada Mısır ve Mağ
rib'in sahibi olan (Aziz Alevi) öldü. Onbirbuçuk 
yaşında bulunan oğlu (Hfıkimbiemrillah) ,  Ubeydiye 
tahtında Hilafet makamına oturtuldu. Ve onun ta
rafından (Badis) e hil'at ve ferman gönderildi, o 
da Hakim Biemrillah'a biat etti. 

Hakim, küçük olduğu için, babasının vasiyeti 
üzerine Ak Hadımağalan'ndan sarayının işlerini çe
viren (Ercuvan) ,  devlet işlerini idareye başladı. Ve 
yer yer çıkan isyan ve karışıklıkları bastırmaya ça
lıştı, Hakim'in terbiyesine ve yetişmesine gayret 
etti. Hasılı Ubeydiye Devletine pek çok hizmet ettL 
Fakat onun halis nasihatleri Hakim'e ağır gelerek, 
bulüğ yaşına gelince Ercuvan'ı idam etti. Ercuvan'ın 
veziri (Kethüdası) olan (tbrahim oğlu Feht) adın
daki Hıristiyan'ı kendisine vezir yaptı. 

Yine 386 senesinde Musul Emiri (Müseyyeb'in 
oğlu Ebu Zevvad) vefat edince yerine (Müseyyeb'in 
oğlu Mukallet) geçip, muharebelerle meşgul olmuş
tur. 387 senesi Receb'inde Horasan ve Maveraünne
hir emiri olan (Mansür-u Samani'nin oğlu Nuh) 
Şaban'da da Rey ve Cebel emiri (Rüknüddevle'nin 
oğlu Fahrüddevle) ile, Harezm emiri (Muhammed' -
in oğlu Me'mun) öldüler. 

Fahrüddevle'nin yerine 4 yaşındaki oğlu (Mec
düddevle) tahta geçirildi. Ve kardeşi (Şemsüddevle) 
ye Hemedan - Irak hududuna kadar olan memleket
ler verildi. Anneleri (Seyyide Vasi) , saltanat vekili 
ve memleket idaresinde başvurulacak bir makam 
oldu. Devlet adamları kendisi ile danışırlardı. Fah
riir1devle'nin veziri (Ebu Tahir) ile (Ebu'l Abbas-ül 
Kafi) onun huzurunda bulunurlar ve emri O'Qdan 
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alırlardı. Hatta hükümdarlardan gelen mektuplar, 
annesinin önünde açılır ve cevablarını o verirdi. 

(Muhammed'in oğlu Me'mun) un vefatında ye
rine Harezm valisi olan oğlu (Ali) ; (Sebüktekin'in 
oğlu Mahmud'un kız kardeşi ile evlenerek, araların-ı 
da akrabalık peyda olduktan sonra Ali öldü. yerine 
Harzem emiri olan kardeşi (Ebu'l Abbas Me'mun) 

da Sebüktekin'in oğlu Mahmud'un hemşiresi ile ev
lenereli, bu akrabalığı korumuş, Mahmud ile her hu
susunda birlikte bulunmuştur. 

388 senesinde (Deylemliler isyan ederek funa 
olan Faris Emiri Adtıduddevle'nin oğlu Samsamüd
devle'yi öldürdüklerinden, Şiraz'da Irak Sultanı olan 
Adududdevle'nin oğlu olan (Bahaüddevle) adına hµt
be okundu. 389 senesinde Bahaüddevle Ştraz'a gi

dip, orada oturduğu için, Bağdat'da bir kaymakamı 
bulunurdu. 

Fakat Irak'ın idaresine bir zayıflama ve bo
zukluk geldi. Hatta Bağdat'm (Kerh) mahallesin
de Zilhicce'nin 18 nci günü olan (Yevm-i Gadir) 
de Şiiler'in çadırlar kurup, şenlik etmeleri ve (Aş{i
m) gününde de matem yapmalarına kal'Şl, o sene 
Sünniler de Bağdat'ın (Basra Kapısı) mahallesinde 
Yevmi Gadir'den 8 gün sonra (Resfil-u Ekrem S. A. 
Efendimizin Hazret-i Sıdmk R. A. ile Gar'a girdik
leri gündQr.) diyerek şenlik etmeleri ve a�fıra gü
nünden 8 gün sonra da (Zübeyr'in oğlu Mus'ab'ın 
öldüriildüğü gündür) diyerek matem tutmaları Sün· 
nfierle, . Şiiler arasındaki dü$1Ylanlığı arttırmıştır. 

MUseyyeboğullan'ndan Musul Emiri olan (Kı
ravaş) , 392 senesinde asker göndererek, MedAin'i 
mah8.sa.ra etti. Bahaüddevle'nln Bağdat'dak1 kayma-
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kamı ordu ile o tarafa koşup, şiddetli muharebeler 
yaptılar. O sırada edepsiz günihu fırsat bulup, Bağ
dat i�inde adam öldürmek, mal gasbetmek ve yan
gın çıkarmak gibi birçok fenalıklar yaptılar. Hele 
Sünniler ile Şiiler arasında düşmanlık pek( çoktu. 
Bahaüddevle tarafından 393 senesinde (Amid-fil cu
yfış) adıyla gönderilmiş olan askeri kumandan, bü
tün fesat çıkaranları cezalandırdı, Sünniler'e olsun, 
$iiler'e olsun mezheblerine ait merasim yapmalarım 
menetti ve tmamiye'nin fakihi olan (Ebu Mu'lim) i 
sürdü ve memleketin emniyetini geri getirdi. 

Büveyhoğulları'mn yukarıda geçen karışık du
rumları dolayısıyla Halife (Kaadir) , biraz daha 
heybetinin kuvvetini göstermeye b�şladı. Hatta ?Q9 
senesinde Bahaüddevle, meşhur şair (Şerif Radi)nin 
babası olan (Ahmed MU.Sevi) ye Aleviler nakibliğini, 
hac emirliğini, mezalim nezareti ve (Kazayı kuzat) 
yani Kazaskerlik memuriyetlerini verip, Şlraz'dan 
emrini gönderdi. Kaadirbillah, Kazaskerlik vazifesin
den b�ka diğer üç memuriyetini imza etti. 

394 senesinde (Amid-fil Cuyiiş) . Kürdistan üze
rine bir ordu gönderdi. Fakat Kürtler her taraftan 
üşüşerek bu orduyu bozdular ve bütün mal ve eş
yalarını yağma ettı1er. 

(REY) VE (CEBEL) DE BAZI VAK' ALAR 

Büveyhoğulları yukarıda geçtiği gibi zayıfla
mışlardı. Rey ve Cebel Emiri olan (Mecdüddevle) '  
nin. annesi (Seyyide) on senedenberi devletini iyi 
idare ,ediyordu. Fakat sonradan vezir olan (Kaa· 
sım•ın oğlu EbU Ali) .  kumandanlan Seyyide aley-
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hine kışkırttı. Mecdüddevle'yi de korkuttu. Mecdüd
devle'nin elinde bir iş bırakmadı. Seyyide'de şehir
den kaleye çıktığı için, etrafı askerle çevrildi. Sey
yide, bir hile ile kaleden çıkıp Cebel kumandam 
olan (Hasan veyh-il Kürdi'nin oğlu Bedir) in yanı

na kaçtı. Hemedan valisi Fahrüddevle'nin oğlu (Şem
süddevle) de Hemedan askeri ile oraya gcldi. Be
dir, onlarla beraber Rey üzerine yürüdü ve iki ta
raf arasında şiddetli bir çarpışma olduktan sonra, 
Bedir, Rey şehrine girdi ve Mecdüddevle'yi esir etti. 

Vfildesi, Mecdüddevle'yi kalede hapsederek yeri
ne öteki oğlu (Şemsüddevle) yi tahta çıkardı. Be

dir de memleketine gitti. Seyyide, yine devletin ida
resini ele aldı. Ve Şemsüddevle bir sene kadar sal
tanat sürdü. Fakat vfildesi onu tutumunu beğen
meyip, Mecdüddevle'yi daha uygun gördüğünden, 
tekrar onu tahta oturtarak, Şemsüddevle'yi yine 
Kirman'a gönderdi. 

Bedr-i Kürdi, Şemsüddevle'nin tahta çıkması
na sebebolmuş olduğundan, bu sefer tekrar Mecdüd
dele'nin yerine geçmesi onu gücendirmiş ise de, hü
kümet merkezinin işlerine h�kmağa vakti yoktu. 
Çünkü oğlu (Hilal) , onunla muharebeye kalkmış. 
nihayet babasını tutup, hapsetmişti. Halbuki Kürt 
Beyleri arasında fitne ve fesad eksik olmadığından, 
işi.n sommda Bedir de, Hilal de iç savaşlarda öldü
rülmüşlerdir. 

tşte bu suretle Seyyide, devlet idaresinde kar
şısında çekinecek hiç bir kimse kalmadığından, ba
ğımsız bir halde ölünceye kadar devletini lyl ida
reye muvaffak olmuştur. 
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SA.MANt DEVLETt'NtN ÇöKOŞO VE 
GAZNELtLER DEVLETt'NtN 

DOOUŞU 

Yukarıda geçtiği gibi, Horasan ve Miveraüıi
nehir Emiri (Nasr-ı Sfunani'nin oğlu Nuh) . 387 
senesinde vefat ettikten sonra, samanı Devleti'nin 
işleri bozulmuş, etraftaki vali ve kumandanlar hır
sa kapılmışlardır. 

Nuh'un vefatı üzerine oğlu (Ebu'l Haris Man
s\ir) a biat olundu. Hazinedeki mallan asker kuman
danlara. dağıttı. Onlar da ona bağlı kalmak üzere 
karar verdiler, içlerinden (Bektorun) ,  devletin ida· 
resini ele almak istedi. (Faik-fil Hassa) ise, sa
mani devletinde tek kalabilmek için Türkistan hU
kUmdan olan tyilik Han'ı Buhara üzerine harekete 
kışkırtmış olduğundan, tyilik Han, Nuh'un vefatını 
işitince, bir ordu ile Semerkant üzerine yürüdü. 
Faik de yanında bulunduğundan, onu da bir fırka 
seçkin suvari ile Buhara'ya gönderdi. Nuh'un oğlu 
ManSO.r, bunu işitince, Buhara'dan çıkıp, Ceyhun 
nehrini geçerek Horasan tarafına döndü. Faik de 
hiç bir güçlükle karşılaşmad�ın Buhara'ya girdi ve 
Emir Mansur'a hizmet etmek için geldiğini ilaıı 
etti. Buhara'nın eşrafını ve şeyhlerini Emir Man
SO.r'a gönderip, onu muahede ve vesikalarla temin 
etti. Mansur, Buhara'ya gitti ve devlet idaresini 
Faik'e teslin'I etti, Bektonın'u da Horasan Seraske
ri tayin etti. Bektorun, kimse ile karşılaşmadan 
ve rorluk çekmeden Nisabur'a girdi. Çünkü Gazne 

Emtıi Sebüktekin'in vefatında Horasan valisi olan 
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oğlu (Mahmud) ,  Gazne'ye gidip, biraderi ile harb 
halinde olduğundan, Horasan tarafı boş kalmıştı. 

Sebüktekin, hayırlı, vefakar ve itikatı bütün bir 
mt olup, 20 senelik emirliği zamanında daima Hin
dlstan'a sefer ederek, muharebeler yapar olduğun
dan, tslarn kumandanları içinde. iyi nam kazanmış
tl. Tutulduğu hastalıktan kurtulamayacağını anla
yınca, büyük oğlu Mahmud, Horasan emiri oldu
ğu için Nisabur'da bulunduğundan dolayı, Gazne 
emirliğini küçük oğlu (İsmail) e vasiyet etmişti. Se
büktekin vefat edince, tsmail, Gazne hükümetini 
:zaptetti. Asker kendisini küçük gördü ve para ver
mesi için sıkıştırdı. O da onlara yaranmak için ba
basından kalan malları askere dağıttı. Mahmud, iş
ten haberdar olunca, kendisi yaşca büyük olduğu 
halde, uzakta bulunduğu için, babası kendi maka
mını küçük oğluna vasiyet etmiş ise ile, büyüklerin 
öne geçmesi tabii olduğundan, tsmail'e mektup ya
zarak kendisi ile birlikte hareket etmesini ve ba

basının mirasından kendi hissesine ait olanları gön
dermesini bildirdi. Birçok adam ve mektuplar gön
dererek, bir uzlaşma yolu aradıysa da, mUrnldin 
olamayacağını anladı. Kılıç ile bu davayı hal1etmek 

için askerini toplayarak Gazne üzerine yüriidü. Gaz
)le dışında çarpışma sonu galip geldi, tsmai1 Gaz. 
ne kalesine kapandı, sonra ağabeyinden aman iste

di, kaleden çıktı, Mahmud ona ikram ve ihtiramda 

bulundu ve Met üzere saltanatına ortak etti. 

Mahmud, kardeşinin gaiJesini ortadan kaldır

dıktan sonra Horasan'a döndü. Beytonın, eyalet 
merkezi ola11 Nisabur'a gelip yerleşmi�i. Mahmud. 
Sfunanoğlu 1'�ans{ir'a itaat ettiğini bildirdi ve Ho-
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rasan valiliğinin kendisinde kalmasım istedi. Man
sür, · · kendisinin {Tirmiz) ,  {Belh ) ,  (Büst) ve (He

rat) ile yetinmesini cevab olarak bildirdi. Mahmud. 
eski dileğini tekrar ettiyse de, bir cevab gelmedi

ğinden, Nisabur üzerine hareket etti. Beytorun, Ni

sabur'dan kaçınca, Mahmud şehre girdi. 

Mansür bunu işitince, kendisi bir ordu ile ha
reket etti. Mahmud da Sultan'a karşı durmaktan sa
kındı ve (Mervirüz) a çekilip, işin sonunu bekledi. 

Mansür, (Serhas) da iken, Beytorun onunla gö
rüştü. Mansür'dan umduğu ve beklediği kadar 
hürmet görmediğinden dolayı gücendi ve Faik'e 
şikayet etti. Mansür'u tahtından indirmek · üzere 

Faik ile birleşti. Askeri kumandanlardan bazılan 
da bu anlaşmaya girdi. Ve 389 senesi içinde Man

sQr'u tahtından indirdiler ve henüz küçük olan 
Nuh'un oğlu (Abdülmelik) e biat ettiler. Velinimet
lerine acımayıp ve Allah'dan korkmayıp Beytonın'
un emri ile zavallı Mansür'un gözlerine mil çektiler 
ve kendi zanlarınca Samani devletini awçlanmn 
içine aldılar. 

Onların bu vahşice muameleleri halkı üzdü. 
Vak'a, Sebüktekin'in oğlu Mahmud tarafından işi
tilince, Faik ve Beytorun'a azarlayıcı mektup gön
derdi. Ve üzerlerine hücum etti. O senenin Cemazi
yelevvel'inin sonunda Marv'de buluştular ve çok 
şiddetli bir muharebe oldu. Faik, Beytorun ve ar
kadaşlan bozguna uğrayıp dağıldılar. 

Mahmud Sebüktekin de Horasan'da yerleşti ve 

hutbeden Samaniler'in adını kaldırarak (Kaadirbil
ıah) adına hutbe okutmaya başladı. 
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lşte (Sultan Mahmud-u Gaznevi) dedikleri bu

dur ki, Sebüktekin'in soyundan ilk önce (Sult:tn) 

Unvanını alan odur. Yukarıda geçen Merv muhare· 
besinde ki zaferi üzerine etrafta bulunan vali ve 
kumandanların hepsi ona boyun kesip bağlandılar. 

Belh şehrini başkent yaptı. Pederinin yolundan gi

derek Hindistan'a gazalar yaptı ve birçok memle

ketler fethetti ve zamanındaki hükümdarların en 

büyüğü oldu. 
Faik ve Beytorun, Merv'de bozguna uğradıktan 

sonra, (AbdülmeJik Sfunar.ıi) ile beraber Buhara'ya 
gittiler. Yine Horasan'a dönmek icin büyük bir or
chı hazırlamaya başladılar. Fakat 3ütün kumandan

lann başı bulunan Faik-üJ Hassa'nın vefat etmesi 

ile devlet zayıfladı, askeri hazırlık işi de geri kaldı. 
iyilik Han ise, bir Türk ordusu ile Buhara'ya 

gelip, Abdülmelik'i ve bütün samani sülalesinin ço
cuklannı hapsetti ve samaruıer'in hükümeti de bu 
suretle ortadan kalktı. 

Sonra Abdülmelik'in kardeşi (Muntasır Ebu İb
rahim) , kadın kıyafetine girip Harzem'e kaçtı. Ba
şına bir miktar asker toplayarak (Aslan) adındaki 
birini serasker yaptı ve ileri doğru gönderdi. Ken
disi de arkadan gelerek, Buhara'da tyilik Han tara

fından orduya bir gece baskını yapıp bozdu. Han, 
imdat gönderdiyse de, onlan da bozdu. Sonra İyi
lik Han'ın kendisi birçok asker ile, Buhara üzerine 

hareket �ttiğini Muntamr haber alınca, duramayıp 
Ceyhun'u geçti. Ve (Ebiverd) şehrini aldı. Oradan 
da kalkıp Nisabur'a gitti. Orada bulunan Mahmud'
un kardeşi (Nasr)a galebe çaldı. Nasr, Herat'a ka�-
11. Çok geçmeden (Mahmud Seyfüddevle) büyük 
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bir ordu ile gelince Muntasır duramayıp, (Şems-UJ 
Mefili Kaabus) a sığındı. Bir zaman onwı himllye
sinde vaktini rahat geçirdikten sonra yine Nasr'
ın üzerine yürüdü. Ve bozulup, Buhara'y-d, oradan 
da Semerkant'a gitti. Sonra tekrar Nisahur üzerine 
yürüdüyse de yine bozularak Semerkant'a geldi. Se
merkant ahalisi ona pek çok köle, mal verdi ve 
üçbin savaşçı ile yardım ettiler. Bunu tyilik Han 
işitince geri dönüp, Muntasır ile savaştıysa da, bo
zuldu. Sonra tyilik Han pek çok asker ile 
gelip, Muntasır'ı bozguna uğrattı. Bundan sonra 
Muntasır, işine bir düzen veremedi. Kiı.h Hor8'lall'a. 
kah Buhara'ya kaçtı. Sonunda malı da, siliihı da 
bitti, iı.ihayet öldürüldü. (Muntasır Ebu tbrahim) ,  
ecdadı gibi kendi başına bağımsızlık kuramadığın:.. 
dan samani hükümdarları (Abdülmelik) de sona 
erer. 

GAZNELtLER DEVLET! VE SULTAN 
MAHMOD-U GAZNEvt 

(İsmail sam�·nın oğlu. Ahmed) in kölelerin
den (Alptekin) ,  (Nasr-ı SAmini'nin oğlu Nuh) un 
hüküm sürdüğü zamanlar .şan j.{azanıp, serasker ol
muştu. Sonra Nuh'un oğlu Abdülmelik zamanında 
Horasan valiliğine tayin olunup, pek çok zengin ol
du. 351 senesinde Emir Mansfır'un hüküınet zama
nı Alptekin, Mansfır ile bozuşup isyan etti. Man'>ilr 
onu yanına çağırdığı halde gitmedi. Game'ye - dö
nüp, başlı başına hükürnet etti. Mansfir'un gönder
diği askeri bozdu. Sonra aralan bulunup barıştılar. 
'MansU.r, Alptekin'in oğlu (EbU tshak) ı Horasan baş-
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kUmandam yaptı. A.lptekin, Hind hudutlannda ga
d ile meşgul oldu. Alptekin'in ölümü ile yerine o�
lu (Ebü tshak) geçti. Ve onun zamanında en önde
ki kumandanlardan (Sebüktekin), devletin büyük 

işlerinde l>ulunuyordu. Ebô tshak, onu baş teşrifat

çı tayin etti. EbU tshak, eocuksuz vefat edince, onun 
)'erine � senesinde Sebüktekin getirildi. 

Sebüktekin, asker toplayarak, Hind şehirlerine 
sefer edip, birçok kaleler aldı. Günden güne kuvveti 

arttı. (Büst) hakimi (Doğan) m üzerine (Emir Bay
tQs) hücum edip, memleketini elinden aldığı için 
Doğan, Sebüktekin'e sığındı. Sebüktekin, askeri ile 
Büst'e gidip, Baytiis ile savaşınca, BaytQ.s bozguna 

uğradı ve viınyeti Doğan'a teslim etti. 

Doğan, her sene Sebüktekin'e bir miktar vergi 
vermeye ve ona bağlı kalmaya söz vermiş, oğlunu 
da rehin olarak Sebüktekin'e bırakmı3tı. Sonra Do
ğan, yerinde yerleşince, Sebüktekin'e isyan etti ve 
vergisini vermedi. Bir meeliste otururken, vergi ken
disinden istenince, sert sözler söyleyerek, kılıcını 
�kip Sebüktekin'in elini yaraladı. Sebüktekin de kı
lıcı Doğan'ın elinden alıp onu yaraladı. Mecliste bu
lunanlar onlan birbirinden ayırdı. tkisi arasında 
harb açıldı, Doğan'ın askeri bozuldu, Sebüktekin, 

Büst şehrini alarak oraya bir vali tayin etti. 

BaytUs kaçtığı zaman, katibi olan (Kitab-ı 
Tecnis) sahibi katib (Ebu'l Feth), Büst'te kalmıştı. 
�büktekin, onu kendi yazı işlerine memur etti. Son
ra (Sultan Mahmud Gaznevt) de onu bir zaman 
kAtipliğinde b1,llundurdu. Biraz zaman sonra EbU'l 
Fetih bu işten istifa ederek, bir köşeye çekilmi§tlr. 
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(Kastar) hakimi, kalesinin sağlamlığına güve
nerek isyan edince, Sebüktekin onun üzerine yürü

dü, kaleyi aldı 've sahibini esir etti. Sonra affede
rek, yıllık belli bir vergi vermesi şartıyla kalesini 
ona bıraktı. 

Sebüktekin, Büst ve Kastar'ı aldıktan sonra, 
Hindistan tarafına geçip, birçok kaleler ve ganimet
ler aldıktan sonra, Gazne'ye döndü. Hind padişahı 
(Çeypru) ,  Sebüktekin'in bir düziye Hindistan'ı çiğ· 
neyip geçmesinden gayrete gelip, pek çok asker top

ladı. Fillerini de beraber alarak, Sebüktekin üzeri
ne yollandı. Bunu haber alan Sebüktekin de asker 
topladı, birçok da akıncı hazırladı. (Gürek) admda
ki derbent. yanında ordular karşılaştı. Hind askerr 
pek çoktu. Harb başladı. tki taraf da dayanıyordu. 
Gök gürleyip, şimşek çakarak, pek şiddetli bir yağ·
mur yağıyordu. Hindliler şaşırıp bozulduğundan 
aman istediler, Sebüktekin de kabul etti. Çeypal, 
bir miktar mal, elli kadar fil ve birkaç kale verme
ye söz verdi. Sebüktekin, ÇeypAI tarafından vadedi

len kaleleri teslim almak için adamlar gönderdi . 
Çeypal. biraz uzaklaşınca, Sebüktekin'in adamlannı 
kendinin bıraktığı rehinler karşılığı olarak hapset
ti. Sebüktekin bunu haber alınca tekrar yola çık· 

t ı ,  uğradığı yerleri yağma ve harap ettikten sonra. 
Hindistan'ın mühim ve sayılı kalelerinden (Lem

gan) üzerine yürüdü ve orasını zaptetti. Puthanele
rini yıkıp, yerine camiler yaptırdı. ye ileri giderek 

geçtiği yerleri harap etti, halkını da öldürerek, in

tikamını aldıktan sonra Gazne'ye döndü. Bütün bun
lan haber alan ÇeypaI da, yüzbln asker ile Sebük· 
tekin üzerine yürüdü. Sebüktekin de ona karşı çık-
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tı, yapılan muharebede Çeypfil'ın ordusu bozuldu ve 
'Sebüktekin galip geldi. Pek çok esir ve ganimet 
malı aldı. Bu zaferden sonra SebUktekin daha çok 
kuvvet buldu, (Afganistan) , (Cünd) , (Haliç) hal
kı ona itaat ettiler. 

Yukarıda yazıldığı gibi (Ebu Ali) ne Faik-ili 
HAssa) nın isyan etmeleri üzerine, onların gailesi
ni ortadan kaldırmak için SfunB.niler'den Sebükte· 
kin'den yardım istemişti. 384 senesinde oğlu Mah
mud ile Horasan'a gidip, zorbaların terbiyesini ver
di ve vilayetin işleri yoluna girdi. 

O zaman Sebliktekin'e (Nasıründevle) , oğlu 
Mahmud'a da (Şeyhüddevle) lakabını verdiler. Hü
kümdar Nuh, Mahmud'u Horasan vali ve kuman
danlığına tayin etti. Mahmud, Nisabur'da kalıp, 
Sebüktekin Belh'e gitti. Orada saraylar yaptırdı . 
Bir müddet sonra hastalandı. Hastalığı U7.ayınca, 
Gazne'nin havasını özleyip, yola çıktı. Gazne'ye var
madan yolda ha5talığı arttı, 387 senesi Şabanında 
vefat etti. Cenazesi Gazne'ye getirilip, gömüldü. 

Sebüktekin'in oğlu Mahmud, kardeşi ile olnn 
kavgasını bitirdikten sonra (Merv) de kazandığı za
fer üzerine, etraftaki kumandanların hepsi ona bo
yun eğmişlerdi. 388 senesinde Mahmud padişah ol
du. Sultan Mahmud-u Gaznevi Nisabur'a bir vali ta
yin edip, kendisi Belh'a gitti. Sonra (Ahmed'in oğ
lu Halef) i Sicistan'da sıkıştırdı, bir miktar vergi 
alarak sulh yaptı. Evvelce bu Halef, oğlu (Tahir) i 

�ndertp, Mahmud'un amcası (Buğracığ) ın elinden 
(Boşşenc) i �P. bir hile ile Buğracığ'ı öldürmüştU. 
Sultan Mahmud, buna kızarak onun Uzerine asker 
-göndermişti. Mahmud Gaznevi, tslamlar ile harb et-
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m.ek istemediğinden, teklif edilen sulhu kabul iJe. 
Belh'e çekildi. 

Sultan Mahmud-u Gaznevi, 392 senesinde HJıı... 
distan'da MüslUme.n olmayan bölge U2erine yürüye
rek, (Reşor) şehfine geldi. Çeypal, kalabalık bir 
ordu ile karsı çıktı. Büyük bir harb oldu. Çeypal'in 
ordusu bozuldu ve Çeypfil, çoluk çocuğu ile esir edil
di. Sonra birçok memleketler daha a1ındı, Çeypal' -
in boynundaki gerdanlık beşyüzbin altın kıymetin
deydi. Belli başlı esirlerin boyunlannda da öyle 
kıymetli gerdanlıklar vardı. Birçok kıymetli cevher
ler ve büyük mallar ganimet olarak alındı, pek çok 
da esir ele geçti. Mahmud, Çeypal'a bir miktar mal 
vererek onu serbest bıraktıysa da, o zaman Müslü
manlara esir olan bir adamı başlanna geçirmek, 
Hindliler'in adeti olmadığından, Çeypfil'a kıymet 
vermediler. ÇeypAI, o hakarete dayanamadığından. 
saçını, sakalını traş edip, kendisini ateşe atarak in
tihar etti. Sultan Mahmud, Hindista'nın başka ta-

raflarına da yüriiyüp, birçok kaleler aldıktan son-
ra Gazne•ye döndü. 

393 de Sicistan'ı aldı. (Hısn-ı Tak) denilen sağ
lam w kuvvetli bir kaleyi ele geçirmek için filler 
işe yaradı. Mahmud, o kaleyi aldıktan sonra yık
tırdı. Sicistan halkı rahat durmadıklarından. orası
nİ Nisabur eyaletine bağladı. 395 senesinde Hindis
tan şehirlerinden (Moltan) dan daha ortada (Hatl
ye) adındaki kaleyi almak istedi. Şehrin hakimi 
(Bahira) karşı gelip, � gün harb ettiler. Dördüncft 
gUn Bahira bozulunca, kaleye girmek istedi. tslam 
askerlerl daha evvel davran1p, kaleyi ele geçirince. 
dağlal'a kaçtı. Sonra bir bölUk asker ansızın ii7.erle-
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.-ine varıp, etrahndakilerini öldürünce, Bahira da bir 
.ttançer ile intihar etti. 

Sultan Mahmud, 396 senesinde Moltan hakimi 
üzerine yürüdü. Seyhun nehri taşdığı için, o taraf
tan geçmek mümkün değildi. (Entbal) in ·  eya.Ietin
den geçmek için kendisinden izin istediyse de, Ent
bfil müsaade etmedi. Mahmud, onun · eyiletine ge
lip, geçtiği yerleri yağma edince, Entbôl kaçtı. 

·Ml,üımud onu (Semkir) e kadar takip etti. Bunu ha
ber alan (Moltan) hakimi de çoluğunu, çocuğunu ve 
mallannı alıp, (Serendib) e kaçtı. Mahmud, Mol-
1an'.ı sararak aldı. Ahalisinden yirmi milyon dirhem 
haraç aldı. Sonra (Kevakir) adındaki kaleyi fet
hetti. Kale hakimi (Beyda) , (Kfilincar) kalesine 
kaçtı. Mahmud, onu kovaladı, yoldaki bataklıkları, 
toprakla doldunılınuş hayvan derileri ile kapatıp 
geçti. (Kfilincar) kalesini· sardı. Kale hakimi aman 
istedi. Mahmud, önce kabul etmemek istediyse de, 
liorasan viliiyetine iyilik Han'ın hücumunu işitince, 

:500 fil ve 3000 batman gümüş alarak sulh oldu. 

Sultan Mahmud, Gıızne'ye gelince, askerlerine 
bahşiş dağıttı. Haliç Türklerinden dahi büyük bir 
ordu toplayarak, iyilik Han'ın zaptettiği memleket
leri geri aldı, düşmanın askerlerini de bozguna uğ
rattı. 

398 de Sultan Mahmud tekrar Htndistan'a se

'fer etti. (Entbal'in oğlu Ebrehmenpal) ,  Hind aske

ri ile karşı çıktı. Az kaldı Hindliler galip geliyor

lardı, fakat yine Sultan Mahmud, galebe çalarak 

dtlşmanı bozdu. Sultan Mahmud, bozulan Hind ordu-
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swıu takip ederek, (Nehirnnadr) denilen kaleye var
dı. Bu, dağ üzerinde kuvvetli bir kale olup, hep
sinden büyük saydıkları putlarıru o kalede saklar
lardı. Uzun zamandan beri her taraftan o putlara 
birçok kıymetli cevherler asıln1ışdt. Kalede pek çok 
mal ve, zahire de bUlunuyordu. Kale sarılınca, için
dekiler amana geUp, hisarı teslim ettiler. O kale· 
den, sayılamayacak kadar çok mücevherat, altın ve., 
gümüş ganimet alındı. O ·  ganimetleri Gazne'ye ge
tiren Sultan Mahmud, sarayının önüne yere yaya
rak, etraftaki hükümdarlardan geler. elçilere gös
terdi Hepsi bütün ömürlerinde görmedikleri şeyi 
görüp hayran kaldılar. Sultan Mahmud'un Hindis
tan'da fethettiği (Mardiye) şehrinde Hindliler'in 
bir putu bulundu ki, Hindliler onu ziyarete gelir
lerdi. üzerindeki yazı, o putun oraya konmasından 
kırkbin sene geçtiğini gösteriyormuş. 

407 senesinde Sultan Mahmud, Harzem illke
sini fethederek, başteşrifatçı (Altıntaş) ı vali tayin 
etti. Ondan sonra Keşmfr'in fethine gitti. Oç ay 
y-ol yürüdü. Şiddetli akan nehirler geçti. Geçtiği 
verlerdeki hükümdarlar, kendisine tabi oluyorlardı. 
Keşmfr'e gittiğinde oranın . hakimi onu karşıladı ve 
Müsliimanlığı kabul etti. Sonra (Gülçent) kalesinin 
üzerine · yürüdü. Büyük bir muharebe oldu, Sultan 
Mahmud galip gelince, Gülçent, önce kansını son· 
ra kendini öldürdü. Kalenin mallan alındı, pek çok 
put wrdı. Altından yapılmı!J ve mücevherle süslü beş 
put, 670.300 miskal geldi. Daha bin:ok kaleler alı
narak, pek çok ganimet mallan ile memleketine 
döndü. Ondan sonra Sultan Mllhmud, 409 senesine 
kadar lstlrahat etti. Sonra yine Hindistan'a sefer-
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etti. (Künk) suyunu geçti. O vakite kadar gitmemiş 
olduğu yerlere kadar uzandı. Hindistan hükümdar
lanndan (Beyda) ile muharebe etti. Beyda'nın etra
fına toplanmış olan Hindliler pek çok ve ordunun 
hazırlıkları pek mükemmel olduğu halde, Sultan 
Mahmu�'un ordusu galtp geldi. Sultan Mahmud, ka
zandığı bu :ıaferden de pek ço� ganimetlerle dön
dü. 416 senesine kadar servet içinde yaşadıktan son
ra, (Sumenat) m fethine gitti. Sumenat, Hindlilerin 
çok önem verdikleri bir putun adıydı. Sultan Mah
mud, muharebe ile orasını aldı. Sumenat mabedin
den pek çok ganimetler elde edildi. Altından bir 
zincir ile asılmış olan çan, 200 batman gelmişti. 
Altından, gümüşten mücevherli pek çok putlar bu
lundu. Orada ele geçen eşyanın kıymeti 20 milyon 
dinara ulaşmıştır. Sumenat denilen bu put, taştan 
yapılmış olup, uzınıluğu 5 arşındı. Sultan Mammud, 
her zaman olduğu gibi, birç_ok ganimetlerle döndü. 

Sonra (l.1:ansiire) hakimi üzerine yürüdü, onu 
da bozguna uğratarak, askerini dağıttı. (Mehatiye) 
halkını da kendisine bağladı. 

Rey hakimi (Mecdüddevle) nin annesi (Seyyi
de) , hükümetin işlerini senelerce iyi idare etmişti. 
Vefatında hükümetin idaresi bozuldu. Mecdüddev
le kadınlarla ve kitap okumakla vakit geçiren, key
fine düşkün bir adam olduğundan, askeri isyan et
ti. Sultan Mahmud'a şildiyet ettiler. Sultan Mahmud, 
biraz asker ile t�rlfatçısını gönderip, Mecdüddevle' · 
nin tutulmasını da emretmişti. Mecdüddevle De oğ
hı (Ebu Delef) yakalandı ve Sultan Mahmud da as
ker ile yilrliyüp, Rey şehrini ve Cebel vilA.yetlnt 

mptettt Bir milyon altın ve o kadar kıymetli mO-
ır. .. 
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cevher ve altıbin elbise ve daha birçok süslü eşya 
alındı. Mecdüddevle, Horasan•a gönderilerek hapse
dildi. Sonra (Kazvin), (Sadre), {Dabe), (Oveyh), 
(Taft) şehirlerinin hakimi olan (Verdi'nin oğlu Dil
gln) i tutup, Horasan'a gönderdi. Sultan Mahmud'un 
oğlu (Mesud) da tsfahan'ı zaptetti. 421 senesinde 
Sultan Mahmud'un Hindistan'da valisi bulunan Ah
med, yüzbin asker ile Hindistan'm en büyük şehir
lerinden biri olan . (Nersi) şehrine sefer edip, şehrin 
çok zengin olan çarşısını yağma ettiler. O ganimette 
altın ve gümüş kile ile taksim edildi. 

])()(;AN HAN, KAD1R HAN 

Yukanda geçen iyilik Han, evvelce Sultan. Mah
mud ile akrabalığı dolayısı ile iyi geçlnmekteydi
Ier. Fakat sonra bazı kimselerin nifak kanştırma
lan ile aralan bozuldu. Sultan Mahmud'un Moltan 
seferine çıktığı zaman başkumandanı (Subaşı Te
kin) ile, kendi kardeşi (CMer Tekin) 1 396 senesin
de Horasana göndererek, şehirlerinin çoğunu almış
lardı. Sonra Sultan Mahmud. Hindistan•dan dönünce 
bütUn Horasan'ı geri alarak kurtarmıştır. 

Bunun üzerme iyilik Han, (Huten) padişah'ı 
(Buğra Han) dan yardım istediğinden, Türkistan' -
dan toplanan birçok asker ile ikisi birden Ceyhun'u 
�rek Horasan üzerine hücum ettiler. tki gün de
vam eden şiddetli harbten sonra Sultan Mahmud, 
galip gelerek, onları bozdu. Ve Ceyhun nehrini ge
dnceye kadar onlan 'takip etti. iyilik Han tekrar 
Mahmud'dan intikam atmak için hazırldt yaparken 
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405 ile öHince, yerine kardeşi (Doğan) geçti. Do
ğan Han, tahta çıkınca Sultan Mahmu<l'a elçi gön· 
derip: .. Elhamdüllfilı fitimiz de Müslümanız. Birbiri
ınJzle anlaşıp, sen Hind kafirleri ile, ben de Türk 
Wirleri ile çarptşıp cihad etmeJiyiz." diye bildirdi, 
Mahmud da bu teklifi kabul etti. 

O sırada (Hata) memleketlerinden sayısız ki· 
fir ordusu çıkıp, geçtilderi yerleri harap . ederek Uer
lfyorlardı. Balasagon ı,ehrine üç konaklık mesafeye 
kadar yaklaştılar. Doğan Han hasta idi. O kafirleri 
defedinceye kadar kendisine sağlık vermesini Ce
nAb-ı Allah'dan istedi. Yüzbln kadar asker topladı. 
Karşıdaki düşman üçyözbin çadır halkı idi. tslam 

askerlerinin toplandığını haber alınca çekildiler. 

Doğan Han, Uç ay onlann peşini bırakmadı. 
!onunda birdenbire bir baskın yaparak, yüzbin kişi 
kadar öldürdft, bir o kadar da esir aldı. Ondan sonra 

&Jasagon•a dönüşUnde hastalığı tekrarladı, 409 se

�nde vefat etti. Adaletli, insaflı. a1im1erl seven bir 
padişahdı. Yerine kardeşi (Şerefüddevle Ebu'l Mu· 
zaffer Aslan Han) geçti. Aslan Han, Huten padişa
hı (Kadir Han) fJe harbe tutuşmuştu. Sonra on
lar birbiriyle sulh ederek, Sultan Mahmud'un üze
rine yüıiidnier. Mahmud yine galib geldi. O vak'a 
dan sonra Aslan Han, .hükümeti terkederek bir kö· 
99ye çekfldi. Yerine (Kadir Han) geçti. Sultan Mah
mud, Tlirkistan'a sefer etmek istiyordu. Ordusun

da bU!unan birçok fillerle dU�anlanna galip geli

yordu. tki defa da o fillerle Türkistan harbini ka
mnmıştı. Kadir Han, Mahmud'un arzusundan ha
berdar olunca; ''tnşAal'lah, M�hmud, üzerim� gelir

se, binlerce arabaya odun doldurayım ve gayet dls-
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seli ve gösterişle öküzler koşup, askerimin önünde
yürüteyiıil. Fil alayı yaklaştığında odunlara ateg 
verdireyim, ateşin şiddetinden ve korkudan öküz
ler ileri doğru koşup, ateşi fillerin arasına sokarlar, 
filler de ürküp, geriye Horasanlılar üzerine döner

ler, bu suretle onları korkutup kaçırinm." demiş 

ve bu sözünü halk içine yaymış olduğundan, ağız

dan ağıza dolaşıp Mahmud'a kadar gidince, bu dü
şünce şayet yapılacak olursa şüphesiz tesir · edecek
tir, düşüncesi ile Sultan Mahmud sulha meyletmiş 
ve anlaşma yapılıp, her ikisi ·buluşup görüşmüşler
dir. Bir sofrada yemek yerlerken birbirlerine söz 
vermişler. Mahmud Horasan'a döndü> Kadir Han da 
?tmveraünnehir'de kaldı ve muharebelerle meşgul 
olmaya başladılar. 

SELÇUKLULARIN 1LK ZAMANLARI 

Selçuk'un babası (Oğuz) kabilesi içinde sozu 
geçen yüksek bir mevkide bulunuyordu. Selçuk ise, 
cesur, tedbirli, kabiliyetli ve kuvvetli bir gençti 
Aşiretleri, kendisine çok sevdirmişti. V@ Oğuz Han'ı 
(Peyko) da ona çok itibar ediyordu. Kendisini se
rasker yapmıştı. Fakat aşiretlerin Selçuk'a olu 
bağlılığı kendisini düşündürüyordu. Peyk� Han'm 

zevcesi ise; "Ben Selçuk'un... tutumunu beğenmiyo
rum. Bu herifl öldür de gaHesinden kurtulalım" 
dermiş. 

Selçuk. bunu haber alınca, kendisine bağlı olan 

lklyüzbin çadır halkı ile, 349 senesinde henüz ı.rus
lüman olmamış Türkler'in arasından ayrılarak, ls
lhı Y\]l'duna geçmiş ve Milsliiman olarak Buh!i-



K.ISAS-1 BNBlYA W · 1 

ra'nın (Cend) adındaki �hrinde yerleşmişti. Hu

duddaki Müslümanlar'dan vergi alan Türk hanının 

memurlarım Selçuk uzaklaştırarak, o tarafları ko
rwnakta ve yer yer muharebe ve gazalarla samani 
devletine yardım etmekteydi. 

Türkistan hanlarından yukarıda adı geçen 

(Buğra Han) , bazı samani şehirlerini istilaya kal

kınca Buhara Emiri, Selçuk'dan yardım istedi. O 
da bir fırka Oğuz askeri ile oğlu (Aslan) ı gönder
di. samanıııar'ın askerleri onunla kuvvet bularak. 
Buğra'mn zaptettiği yerleri geri aldılar. Selçuk, 107 
yaşındayken (Cend) de vefat etti. (Aslan, Mikail 
ve Musa) adında üç oğlu kaldı. Onlar da babalarının 
yolundan giderek, cihad ve gaza ile meşgul oldular. 
Bir muharebede Mikail şehid oldu. Onun da (Pey
ko ve Tuğrul Mehmed Bey ve Çağrı Bey Davud) 
adında oğullan kaldı. Aşiretler, onlara bağlanıp bo
Yun eğdiler. Cend'den kalkıp Buhara'ya 20 saatlik 
mesafeye kadar yaklaştılar. Fakat Buhara emiri on

lann kalabalığından korkup, haklarında kötü mua
mele etti. Üzerlerine asker gönderdi, onlar da Buğ"
ra'ın memleketine girerek, onun himayesini istedi
ler. 

Buğra Han, onlara önce iyi davrandıysa da, bir 
aralık Tuğrul Bey'i hapsettiğinden, Davud, aşireti

ni toplayarak kardeşini kurtarmak için harekete 

geçti ve Buğra Han'm çıkardığı askere galebe çala
rak onları bozdu. Tuğrul Bey'i hapisten kurtardı, 
sonra yine Cend'e dönerek, orada yerleştiler. Hasıh 

Selçukoğullan'na tabi olan Oğuzlar, TUrkistan ile 
SAmani şehirleri arasında dolaşmaktaydılar. 
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Yukarıda geçtiği gibi SAmaruye devleti �öktük

ten sonra, tyilik Han, Maveraünnehir'� sahip oldu. 

(Selçuk)un oğlu (Aslan) ,  onun yanında büyük iti
bar kazandı. Sonra İyilik Han, Buhara'dan kardeşi
nin hareketini işittiği gibi, o da askerini topladı 
ve yeni hizmetine girmiş olan Oğuzlar'ı da beı:abe
rine alarak Horasan'a gitti. 

Kardeşi (Mehmed) , büyük ordusı ile beri tara

fa gelirken, öteki kardeşi (AU Tekin) i valilik ile 
Buhara'da bıraktı, (Aslan) da onun yanında kaldı. 

Ali Tekin, Sultan Mahmud'un memleketlerine 
tecavüz edip duruyordu. Sultan Mahmud, Ceyhun 
nehrini geçerek, Buhara üzerine yürüdü. AH Tekin 

kaçtı. Aslan da aşireti ile ulaşılması zor yerlere � 
kildi. Fakat Mahmud, onu türlü teşvik ve vaadler
le getirerek, bir kalede hapsetti. Ve ansızın obala
nm bastırıp, mallarım yağına ettirdikten sonra, As
lan'ın aşiretini Horasan tarafına geçirdi ve onlardan 
ayırdı, uygun yerlerde yerleştirdi, kendilerine de 

bir vergi bağladı. 
Sonra tahsil memurları onlara zuJmettiği için, 

bu aşiretin bir fırkası ayrılıp, 420 senesinde Isfa
han'a gittiler. Ve (Kakıiye'nin oğlu Alaaddin) ile 

aralannda bir · wruşma yapıldıktan sonra Isfıl.han'

dan çıkarak kasaba ve köyleri yağma ederek, Azar
beycan'a geldiler. Selçuk'un oğlu Aslan aşiretinin 

bir kısmı bu suretle Azarbeycan'a geldikten sonra, 
Horasan'da kalanlan onlardan daha çok ™duğu için, 

enlar da yola çıkarak, eski Harezm tarafında bulu
nan CBülcan) dağına gelip, etrafı yağma ne meşgul 
olduklanndan, Sultan Mahmud, onlann üzerine 

(Tf.ıs) valisi ile külliyetli asker gönderdi. Ukin 
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Oğuzlar, aileleri ile birlikte at sırtında ve bir ordu 
gı"bi yürüyüş yapıyorlardı. Üzerlerine kalabalık bir 
asker geldiği zaman. yerlerini değiştirirlerdi. Bun· 
dan dolayı TUs valisi uzun zaman onları takip lle 
meşgul olmuştu. 

Sultan Mahmud, bir zamandan beri rahatsız
dı. Bu Türkmenler, Oğul1.ar işine ehemmiyet veri· 
yordu. Yukarıda geçtiği gibi Rey ve ona bağlı olan 
yerleri aldıktan sonra oğlu Mesud'u Rey'de bıra
kıp, kendisi Horasan'a dönmüştü. Oğuzları (Dihi&
tan) ile (Nisabur) arasında kovalayıp sıkıştırdıy
sa da. Oğu2lar, Cürcan tarafına savuşmuşiardı. Son
ra Mahmud'un oğlu Mesud, onlardan bazılarını ya

nında kullanarak, gaileyi ortadan kaldırmıştır. Bun

lar Selçuk'un oğlu Aslan'ın aşireti idi. Kardeşlerinin 
aşiretlerine gelince, Buhara Ham (Ali Tekin) , (Mu
sa oğlu Yusuf) u yanına çağırdı, birçok yerler vere
rek ve pek çok ikram ederek onu o taraflardaki 
Türkler üzerine hakim tayin etti. Bundan maksadı 
onu Tuğrul Bey ve Davud üstüne musallat ederek, 
Selçuk aşiretleri arasına ayrılık düşürmekti. Yu
suf bu inceliği anladığı için, onun istediği gibi ha
reket etmediğinden, 20 senesinde Ali Tekin, kuman
danlardan birinin vasıtasıyla Yusuf'u idam ettirdi. 
Tuğrul Bey ile Davud, bunu işitince cok üzüldüler, 

Buhara üzerine yürüdüler. Ve Ali Tekin tarafın

dan gönderilen askeri yenerek, kaatil olan kuman

danı tutup kısas ettiler. Bunun üzerine Ali Tekin de 

büyük bir ordu ile ve halkı da beraber alarak Sel

çuklular'ın tizerfne hncum etti, bircok adamlarım 

61.dUrdü ve onlara çok mrar verdi. Hasılı Selçuk'a 

bağlı olan aşiretler, onun vefabnda Uç'e ayrılmışlar 
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-ve her biri birer oğluna bağlanmışlardı. Sonra As

lan'ın aşiretini Sultan Mahmud, Horasan tarafına 

geçirerek, dağıtmak istediyse de, bunların bir kısmı 

.Azarbeycan'a gitti. Daha kalabalık kısmı da Hora

'Sall tarafında dolaşıyorlardı. Musa ve Mikail'in aşi

retleri de Maveraünnehir'de ka.lıİıışlardı. 
Musa'nın aşireti de Mikfüloğullan'na tabi olarak 

Selçuklular'ın bu iki kısmı Maveraünnehir'de Ali 
Tekin ile çarpışıyorlardı. 

SULTAN MAHMUD'UN VEFATI VE 
MES'UD'UN TAHTA ÇIKMASI 

421 senesi Rebiülewel'inde Sebüktekin'in oğlu 

(Sultan Mahmud Gaznevi) ,  vefat etti. Akıllı, hayır

sever, dindar ve hanefi mezhebindeydi. Alimlere 

ve şiiirlere çok ikram ve iltifat ettiği için, her ta
raftan bilginler ve hüner sahipleri onun sarayına 

giderlerdi. (Firdevsi} nin "Şehname" si ve (Utbi)nin 
.. Tarih" i gibi pek çok kitaplar onun adına yazıl
mıştı. Ceyhun nehri üzerine emsali görülmemiş bir 
köpıii yaptırdı. Bunun için iki milyon 8ltın sarfet
tiğl söylenir. Ordusunda dörtyüzden fazla harbe alı
şık fil vardı. Ondan dolayı başka devletlerle olan 
muharebelerde galib gelmiştir. 

Küçük oğlu Mehmed'i çok sevdiğinden, tahtına 

onu vasiyet etmişti. Büyük oğlu Mesud o vakit ts
fahan'da idi. Ondan dolayı Mehrned, babasının ve
fatında Gazne'de tahta oturdu. 

Mesud bunu haber alınca, kardeşi Mehmed'e 

mektup yazdı ve babasının ona vasiyet ettiği mem
leketlerden hisse istemedi, ancak kendisinin aldığı' 
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(Taberistan, Cebel, tsfahan) gibi ülkelerle yetinece

ğini beyan, fakat ağabey olduğu için hutbede kendi 

isminin öne alınmasını istedi. 

Mehmed ise, Mesud ile muharebe etmek için or
dusu ile Gazne'den çıktı. Fakat şehirden çıkarken 
başından kavuğu düştü. Halk bunu şom saydı. Esa
sen kendisi orduda oyun ile, içki ile meşgul olup, 
ne askerin işine, ne de idareye bakardı. Mesud ise, 

yaşca, ondan büyük olduğu halde, birkaç defa baş
kumandanlık etmiş, memleketler almış olduğundan. 

kumandanların çoğu ona taraftar idiler. 

Şevval'in üçüncü günü asker isyan ederek, onu 
tutup hapsettiler. Ve büyük kardeşi Mesud'a biat 
ettiklerini kendisine bildirdiler. Mesud, hareket ile 
Herat'ta orduya ulaştı. Ve Zilkade içinde herkesin 
biati yapıldı. 

Sonra da Sultan Mesud, kardeşi Mehmed'i ha
pisten çıkararak ikramda bulundu. Ve onun aley
hine yürüyen ve kendisini tahta çıkarmak için yap. 
tıklan hizmet ile övünen kumandanlan tutup birer 
birer idam etti. Ve zulmün neticesinin ne olduğunu 
herkese anlattı. 

Sultan Mesud, Herat'ta bu suretle işleri yoluna 
koyduktan sonra, 422 senesi içinde Gazne'ye geldi. 
Ve her taraftan cülus tebrikleri için elçiler geldi. 

Bu suretle Sultan Mesud büyük bir saltanata nail 
oldu. Çünkü (Horasan, Gazne, Hint ülkesi, Sind, Si
cistan, Rey, Isfahan ve BilM-ı Cebel), hep onun 

emri altına girdi. Ve sonra (Mekren ve KJrman) a  

asker göndererek, oralannı da zaptetti. 
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RUMLAR 1LE YAPILAN MUHAREBELER 

(Konstantaniye) Kayseri 421 senes!nda büyük 
bir ordu ile Suriye tarafına yürüdU. Ordusunda di
siplin yoktu. Haleb'e yaklaşınca, (Merdasoğullan) 
ndan Haleb Emiri olan (Şiblüddevle) , küçük bir 

kuvvet ile çıkıp bu orduyu dağıttı ve birçok gani

metler elde etti. 

Fakat El-Cezire Beyleri, aralarındaki geçimsiz
likten dolayı birbirinin aleyhindeydiler. (tbn-i Atir) 

adındaki emir, elinde bulunan (Ruha) kalesinin bir 

burcu ile, bir miktar araziyi yirmibin altın karşı
lığında Kayser'e satmış olduğundan, bunu vesile bi
len Rumlar, 422 senesinde Ruha şehrini zaptetmiş
lerdir. (Urfa'mn bir adı da Ruha'dır.) 

B ü Y O K L E R t N  ö L O M O  

385 senesinde (Darekutni) diye tanınan (tmam 
Ebu'l Hasan Ali) ,  Bağdat'da vefat etti. Hadis 8.lim
lerinden ve Ş8.fii imamlanndan ve zamanının edib 
ve şairlerinden bir zattı. 

Yine o sene (Hasan-ı Siriifi'nin oğlu Yusuf) 

vefat etti. Babası da, kendisi de filim, kıym� yük
sek bir adamdı. Babası (Hasan Siriifi) ,  (Sibeveyh) 
in kitabını şerhettikten sonra, "Kitab-ı ikna" yı yaz
dı. Fakat tamamlamadan vefat edince, oğlu Yusuf 
onu tamamladı, sonra da "Kitab-ı Sibeveyh" in be
yitlerini açıkladı ve daha birçok faydalı kitablar 
vOcuda getirdi. 

388 senesinde de riyazi ilimlerde şöhret kazanan 
(Ebu'l Urefa) vefat etti. Yine bu sene 'IJGtab-ı Hu-
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tut..u Mısır" yani, Mısır yazılarını bildiren kitab ve 

"Kitab-ı Kudat-ı Mısır'' yani, Mısır kadılarını ve ha
kimlerini anlatan kitab gibi birtakım eserlerin ya

zan olan (tl;>rahiın Mısri'nin oğlu Hasan), hayat 
dersini hatmetti. 

Yine bu sene "Kitab-ı Zevaclr'' ve ''Kitab-ül 

Muhtelif ve'l · Mü'tellf" sahibi (tbrahim oğlu Eb6 
Ahmed Hasan) vefat etti. Mantıktan bir kitabı, lü
gati ve darb-ı mesellere ait eserleri vardır. 

Yine bu sene (Dawd-u zahiri) me'Lhebinde bu
hınan (Kaadi Ebu'l Hasan El-Cezri) baki llemine 
1'Öçfil. Evvelce Adududdevle ile bulunmuştu. 

393 de eski Halife (Tayi'lilWı) ,  ahirete göçtü. 
Onun namazında bulunmak üzere eşrM ve kaadiler 
ve birçok zevat "Dar-ill HilMe" ye gittiler. Nama
zını, yerine geçen (Kaadirbillah) kıldırdı. (Allah 
rahmet eylesin) . 

Yine bu sene nahiv alimlerinden "Kitab-ül 
Lem" sahibi ve başka bitablar müellüi (Cinni'nin 
oğlu Osman) vefat etti. (tns ve· cinni yaratan Allah 

ona ralnnet etsin) . 

398 senesinde ediplerin ve şfilrlerin öncüsü "Ma• 
kaaınat" sahibi (Becli-i Hemedani) ve lügat ilminde 
meşhur olan "Sıhhah-ı Cevheri" sahibi (EbQ Nasr 
lsmail Cevheri) ve 399 senesinde (Yfuıus'un oğlu 
Zeyc) diye tanınan "Zeyc-i Hakimi" sahibi (Yu
mıs-u Mısri'nin torunlarından AbdUITahman'ın oğ
lu Ali) vefat ettiler. 

KelAm ilminin büyük alimlerinden eş'arl mez

hebinde bulunan meşhur (Kadi · Ebubekr Bakilani) 
Bağdat'da 403 senesinde vefat etti. Zamanında (Esa-
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ire) dedikleri eş'ari mezhebi filimlerinin reisi idi. 
(Allah rahmet eylesin) . 

404 senesinde Mu'tezile'nin büyüklerinden ve 
şeyhlerinden (Said'in oğlu Kadi Ebu;l Hasan Ali ts-
tahri), 80 yaşını geçtiği halde vefat etti. Batinile
rin fikirlerini red için eserler yazmıştır. (Allah tak
siratını affetsin) .  

406 senesinde Bağdat alevilerinin ileri geleni ve 
meşhur diva11 sahibi (Şerif Radi) ve nahiv imam
larından "lzah" kitabını açıklamış olan (Ebu Ta
lib Ahmed) ve Şafii imamlarından birçok eser ya
zan (tmam Ebu Hfunih tsferayini) vefat ettiler_ 
(Hepsine Allah rahmet etsin) .  Bu tmam Ebu Hamid, 
uzun milddet Bağdat medreselerinde ders okuttu. 
dersinde 300 den fazla fakih ruimler bulunurdu. 

Yine o sene Kuzey Afrika Emiri (Badis) vefat 
ederek, yerine oğlu (Muiz) geçti. Ahaliyi, malikf 
mezhebine sevkeden bu Muiz'dir. 

413 senesinde (Şfıir-Us Sünne) diye tanınan 
(lyses Sekri) nin oğlu (Ali ) ,  vefat etti. Eshab hak· 
kında pek çok methiyeleri ve Şii şflirlere karşı red
diyeleri olduğundan, (ŞB:ir-iis Sünnel diye tanınmı�
tır. 

Yine o sene · imamiyenin müctehid ve fakihi 
olan (Mu'lim'in oğlu Abdullah) vefat etti. (Şerif 
Radi) nin kardeşi olan (Şerif Murtaza) ,  onun hak
kında mersiye söylemiştir. (Allah taksiratını affet
sin) . 

414 senesinde Mu'tezile imamlarından llm-f ke
lamda meşhur eserleri olan (Kadi Adulcebbar) 90 
yaşını geçtiği halde sesizler mahallesine göçtü. (Al

lah taksiratım affetsin) .  
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418 senesinde 38fii fakihlerinden ve kelAm il
minin büyük üstadlarından (Ebu tshak tsferayaru) 

vefat etti Nisabur'un bütün meş&yihi ondan 
ilm-l kel8.ın okumuşlardır. Ve bütün Horasanlılar 
onun ilmini, fazlını dillere destan etmişlerdir. Usul' -
de ve dinsizleri red hakkında muhtelif kitablan 
vanhr. lctihad derecesine yükselmiş fil.imlerden bi
ridir. (Allah bol bol rahmet etsin) .  

KADtR'tN VEFATI VE KA!M'!N 

HtLAFETE GEÇMESt 

422 senesi Zilhiccesinde Abbasi halifesi (Kadir
bi11Ah) vefat etti. 86 sene on ay yaşadı. Hilafet 
müddeti ise 41 sene bir aydır. Alim ve salih, hayır 

sever, kadri yüksek bir zattı. Mu'tezileyi red için 
bir kitab yazmıştır. Mehdi camiinde her cuma giinü 
hadis okunan halkada, bu eser de okunurdu. (Al
lah rahmet eylesin) vefatında oğlu ve veliahdı 
(KaimbiemriIIah) hilafet tahtına oturdu. 

(Zehebi) der ki: "O asırda Eş'ariye'nin reisi 
(Ebu tshak tsferayini) ve Mu'tezile'nin reisi (Kadi 
Abdülcebbar) ,  Rafiziler'in reisi (Şeyh Muktedir) , 
Kiramfye'nin reisi (Heysam'ın oğlu Mehemmed) ve 
Jturr'a'mn reisi (Ebu'I Hasan-il . Hamami) ,  hadis 

Mimlerinin reisi (Said'in oğlu Hafız Abd'ülgani) ,  So
fiye'nin reisi (Ebu Abdurrahman Sillemi) ,  şairlerin 
reisi (Derrac'ın oğlu EbQ Amr) , tecvit Alimlerinin 
reisi (tbn-01 Bevvab) ,  hükümdarların reisi (Sultan 
Mahmud Gaznevf) idi." 

(tmam Suy(iti), Zehebi'nin bu sözünU nakiet

tfkten sonra, ona ekliyerek der kf: " (Zenabika) nın 
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reisi (IWdmblemrllWı) ,  lügatçilerln . �isl (Cevhe
ri), nahlvcilerin reisi Ubn-1 Cinni),  (bulegi)nın ndsl 
(Bedi Hemedani), hatiplerin reisi (tbn-i Nubite)� 
mUless.irlerin reisi Habib-1 NisAburi'nin oğhı Eblil 
Kaasun), bülefA.nın reisi (Kadi�bilWı) idi ki. baJi. 
felerin en. önde gelenlerindendir. Fakiııdır, kiteb da 
yazmıştır, hatta (Salih'm oğlu Nakiyüddin) om 
şif"ıi fakihlerinin sırasında saymıştır. Hillfet müd
deti öteki halifelerden en uzundur." 

KADtR HAN'IN VEFATI 

Türkistan Emiri (Kadir Han), 423 senesinde 
vefat etti. Adaletli, iyi huylu, müeahtd bir zlt fdf. 
(Huten) memleketlerini alan odur. Vefatında oğlu 

(Kaşgar ve Hoten) vilayetlerinin hükümdan olan 
(Ebu ŞücA' Aslan Han) , onun yerine tahta cıktı. 

Fakat kardeşi (Tınaz v.e tspicab) hilkümdan 
olan (Kadir'in oğlu ikinci Buğra Han) onun üzerim 
asker gönderdi ve muharebe sonunda .galebe çalarak 
Aslan Han'ı tutup hapsetti ve TUrklstan'a sahip oldu.. 

KAtMBtEMRtLLAH'IN HALtFELtK 
ZAMANI 

Kaimbiemrillah, 422 senesi sonlannda tahta çık
tığı zaman, Büveyhoğullan'ndan Irak emiri olan 
(Celalüddevle) , paraca tok sıkınbya düştüğündeıı, 
devletin i�lerinl idarede Aciz kalmıştı. Bundan dola
yı 423 senesinde askerler isyan ederek, onu Bağdat•
daJt çıkardıkları halde, tekrar getirip yerine oturttu
lar. 
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O sıralarda Sultan Mahmud•un oğlu Sultan 
Mesud'un B;tğdat•a geleceği işitildi. Gerçekten de 
Sultan Mesud, Gazne;de tahta çıkıp, devlet işini 
y0luna koymuştu. Babasının zamanında Hindistan 
seraskeri olan (Niyiıltekin'in oğlu Ahmed) 1 yerinde 
bıraktıktan sonra Irak'a gitmek iÇin Nisabur•a gel

Illlştl. Irak'a giderken, kendisinin yolunu kapaya
<:ak bir kuvvet · yoktu. Sümüler de onun gelmesini is
tiyorlardı. Fakat kendisi Nisabur'da iken Niyiılte
kin'in oğlu isyan etti. Sultan Mesud, (Kakeveyh'in 
i>ğlu AlAaddin) 1, Isfahan valiliğinde (Kaabus•un oğ
lu Miniiçehr) ln oğlu (DarA)Yi CürcAn ve Taberistan 
valiliğinde, senede bir miktar kesin vergi vermek 

U7.ere yerlerinde bıraktı. Ve Bilad-ı Cebel'in işlerine 
bakmak için (Eb<l Sehl-i Hamdtini) yl (Rey) şehri
ne gönderdikten sonra, kendisi 424 senesinde Hin
distan'a gitti. Bundan dolayı Irak'a geleceği sözleri 
ortadan kalktı, halkın fikrine de süktin geldi. 

Fakat Bağdat askeri yine isyan ederek, Sultan'· 
m sarayım yağma ettiler. O sırada aşağı tabaka da 
Bağdat'da acıktan açığa halkın mallarını ellerinden 
almaya başladılar. Celfilüddevle, bu rezillerin hak
kından gelemedi. Halife ise ondan daha acizdi. Bu 
yüzden hilafet ve saltanat işleri bozuldu. 

Hatta 426 senesinde bazı askerler, Bağdat'a ya
lruı bir köye geldiklerinde, Kürtler gelip, onların 
hayvanlannı ellennden aldılar. Askerler de dönüp, 
Halife Kafm'in çiftliğini yağma ettiler. Celfilüddev
te, ac-zlndl"n dolayı ne Kürtıer'i. tutabildi, ne de o 
askerleri Halife'ye teslim edebildi. 
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Halife bundan çok müt.eessir olarak. kadılar, 
mahkemeleri; şahidler, şahidliği, fakilııer de fetva 
vermeyi bıraksınlar diye emretti. 

Dolandırıcılar ve alçak güruhu, gece gündüz 
şehir içinde hallu $0YUYOrlardı. Buna mam olan 

yoktu. Çünkü asker ancak Sultanı ve onun memur
larını koruyabiliyorlardı. Bedevi araplar ise, yol ke
siyor, köyleri yağma ediyor ve yolculara zarar ve
rtyorhrdı. 

O sırada Rumlar da büyük bir kalabalıkla Ha
lep üzerine hücum etmişlerdi. Halep valisi (Şiblüd
devle) , onlara karşı çıkıp, bozguna uğrattı. Ve (tzaz) 
iline kadar takip ederek, pek ç<>k ganimet nlalı aldı 

427 senesinde asker, yine isyan etti. Celalüd
devle Bağdat'dan çıkıp Tekrit'e gitti, asker de onun 
sarayını yağma etti. Sonra Halife araya girerek, 
Sultan'ı Bağdat'a tekrar getirdi. 

Celafüddevle .ile, kardeşinin oğlu ve Faris Emi• 
rl olan (Ebu Kalicar) , birbirlerine yardımcı olma
Jan lAzım gelirken, biri ötekinin aleyhinde uğra
şıp durduğu için, ikisi de zayıf düşmüşlerdi.  Bum.in 
üzerine 428 senesinde ŞAfii fakihlerinden <KAdi 
Ebfı'I· Hasan-il MAverdi) ile baı:ıka alimler. ikisinin 
arasına girip, barıştırmak istediler, onlar da yemin 
ile birbirine söz verdiler. Ve Halife Kaim tarafın
dan EbO KallcAr'a güzel hil'atler gönderildi. Ve 
Cel§füddevle'nfn kızı, elUbin altın mehr ile Ebfi 
Kali�r'ın oğlu (Ebu Manstir) ile evlendirildi. 

Hakiki kuvvetten düsenler, Unvan ve lAkabla 
tesem bulduktan icln, CelAJüddevle de bu sırada Ha
life Ka'm'den (Melik-til MülOk) yani, "Htikihndar
lar hükümdarı" Unvanını istedi. O zaman Abbasi Ha-
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lifesinin elinde maddi bir kuvvet olmadığı halde, 

böyle J.Akablarla me�fırlar verirlerdi. Fakat Kaim, 

bunda tereddüt etti ve fakihlere sordu. Onlar da ay
nı fikirde birleşemediler, bazıları bunda bir beis 

görmedi, bunun üzerine Kaimbiemrillah, 429 sene

sinde Celfilüdd0vle'ye (Melik-fil Mülfık) Unvanını 
verdi. 

(Kadi Kudat) yani "Baş kadı" olan (Ebfı'l Ha

san-il Maverdi) , başkalarından daha çok Celfilüd

devle ile hususiyeti olduğundan, hergün hükümet(' 
gider gelirdi. Ancak bu Unvana muhalif bulunduğu 
için, Celalüddevleye gidip gelmekten kesildi ve biı 
köşeye çekildi. Fakat Celalüddevle, onu davet ede
rek, tek başına huzuruna kabul ile: "Herkes bilir  
ki  sen, alimlerin içinde bana en çok yakin olanısın. 

Benim istediğim bir hususta onlara muhalif oldun 

Ve bunu ancak Hak için yaptın. Benim yanımda da 

senin din ve ilim bakımından mertebenin ne kadar 

olduğu anlaşıldı. Ben de bu meziyetini takdir etti
ğim için, seni yanıma yalnız olarak kabul ettim." 

dedi. tma.m Maverdi'de memnun ve rahat bir kalb 
ile onun huzurundan ayrıldı. 

Celalüddevle, sırf bir gösteriş olsun için (Melik
m Mulfık) Unvanına heves etti. Halbuki yalnız bir 
Irak vilayetine sözü geçiyordu. Onun işlerini bile 

cevirmekte güçlük çekiyordu. Hatta bir sene sonra 
Bağdat'da askeri isyan edince, Celfilüddevle, Bağ

rlat'dan çıkıp savuşmaya karar vermişken Musul 
Emiri (Kırvaş) gibi bazı kumandanlar araya girip, 
hirtalrım usul ve kayıdlarla yine sarayında kalması 

kararlaştırılmıştır. Asker ise, halka eza ediyor, zor
la herkesin malını almaya velteniyor ve devletin iş-

F. 1 
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leri artık düzelemeyecek bir hale gelmiş bulunu

yordu. 

Yine 429 senesinde Hanbeli mezhebinin şiddetli 

taraftarlarından (Yağlamn oğlu Ali) nin ilm-i ke

lamdan yazdığı kitabı, Allah'ın sıfatları hakkında 

(Mücessime) ye benzer hüküm ve kanaatleri havi 

olduğundan, Bağdat alimleri onu reddederek, inkar 

yoluna gittikleri sırada, meşhur alim sôfi (Ebfı'l 
Hasan El-Kazvini) ,  (Mansure Camii )  ne gelip, bu 
hususda (Allah-il Tefıla, kendini bilmez zalimlerin 

söylediklerinden kat kat yüksektir) demiştir. 
433 senesinde Bulgar kavminden bir cemaat, 

hac için Mekke-i Mükerreme'ye gitmek için Bağ
dat'a gelmişlerdi. Bunlar hakkında toplantılar ya

pıldı. "Bulgarlar kimdir, ne millettir?" diye soruştu

ruldu. Cevab olarak "Bulgar kavmi, Türklerle, Sa

kaalibe arasında bir millettir. Şehirleri, Türk eya
letinin hududundadır. Bunlar kMirdiler, yakında 

Müslilman oldular, Hanefi mezhebindedirler" dendi. 

Müslüman memleketlerine gelip, giden ve henüz 
tslam olmayan Türk ve Tatarlar. Bulgar köylerin

de yaylaya çıkarlar, kışlamak üzere de Balasagon 
Kaşgar tarafianna gelirler ve yağmacılık yaparak, 
geçtikleri yerlere zarar verirlerdi. 435 senesinde 

bunlardan onbin çadır oba halla, tsJAm dini ile şe

ref buldular ve kurban bayramında yirmi bin koyun 

kurban ettiler. Evvelce kendilerini Müslümanlar' -

dan korumak için topluca bulunurlarken, Müslüman 
olduktan sonra etrafa dağılarak, her köyle - _ l\Şağı 
vukarı bin'er cadır olarak yerleşmiştiler. TUrk)er'den 

Milc:ıli\man olmayan ancak (Hatfliler) ile (Tatarlar) 

kaldı. 
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l\>lACRiB, MISIR VE ŞAM'IN DURUMU 

Kuzey Afrika'da Şiiler 423 senesinde başlrnldı
rarak, bir şehri aldılar. Kuzey Afrika Emiri oları 

CBadis'in oğlu Muiz) tarafından gönderilen asker, 
o Şiileri toptan öldürmüştü. 

Mağrib'de hutbe, Mısır'ın ve Şam'ın sahibi olan 
(Zfıhir-i Alevi) adına okunmaktaydı. Mezhebdaşla
rının böyle katliam edilmesinden çok üZülmüştü. Fa
kat Muiz, Sünni olduğu halde, (Zfıhir) memleketin

de müstakil olduğundan ona bir şey yapamazdı. 

427 senesi Zilhiccesinde (Muizz-i Alevi) ölün
ce, yerine oğlu (Mustansir bınah) hilafet tahtına 
geçti. 

Bu sene Kuzey Afrika'da (Zenate) kabilesi is

yan etmişlerdi. (Cefne) denen yerde (Badis'in oğ

lu Muiz) in askeri ile çarpışarak fena halde bozul
dular. Ondan sonra Muiz, birçok fetihler kazandı .  

Daha sonra (Hammadoğulları) isyan etti, bir hayli 
zaman da Muiz onlarla meşgul oldu. 

429 senesinde Halife Mustansir ile Konstanta
niye Kayseri arasında yapılan sulhda 5000 tsliını 
esirini salıvermek ve (Kamame) kilisesini tamir et
mek şartlan vardı. Kayser, 5000 Müslüman eı::irini 
salıverdi ve birçok para sarfederek Kamame kilise
sini tamir etti. 

Yine o sene Mustansir'in (Düzberi) adındaki 

seraskeri, bir ordu ile Halep üzerine yürüdü. Ve mu

harebe sonunda Halep Emiri (Şiblüddevle) yi ôldii
rüp, Haleb'i aldı. 

(Mervanoğullan)ndan Diyarbekir Emiri (Na!!

ruddevle) , bu vakadan ürkerek, Musul Emıri (Kır-
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vaş) ile mektuplaştı. Ve ordan asker istedi. (Sürüç, 
Harran, Rika) Emiri (Vessab-ı Nemiri'nin oğlu Şe• 
bibi) yi (Düzberi) aleyhine birleşmeye çağırdı. O 
da kabul ederek, 430 senesinde Müstansir'in adJnı 
hutbeden kaldırarak, Abbasi Halifesi (Kaaimbiem
rillah) adına hutbe okuttu. Fakat Düzberi onu kor
kuttuğu için yine Müstansir'in adını hutbede bıraktı. 
Ve bir sene sonra vefat etti. 

431 senesinde Rumlar ile Düzberi'nin askeri 
Hama ile Famiye arasında çarpışarak, Rumlar'ı ka
çırdılar, Mısır askeri ganimetle döndü. Düzberi'nin 
heybeti devlet erkanının dikkatini çekti, Müstan
sir'in veziri ise, zaten onun aleyhinde idi. Gizli el
lerle Düzberi'nin askeri içine fesat soktular ve or
duda fitne çıktı. Veziri, (Kefertab) a  kaçtı. Bir müd
det orada kaldıktan sonra öldü. Ondan sonra Şam 
taraflan çok karışmıştır. 

434 senesi Receb'inde (Sikkin) adındaki şahıs, 
Mısır'da çıkıp, Hakimbiemrillah olduğunu söyledi ve 
öldükten sonra da tekrar dirildiğini iddia etti. Za
ten Hakim'e pek benziyordu. Hakim'in öldükten son
ra dönüp geleceğine inananlar da ona tabi oldular. 
Ve kendisini alıp, Halife'nin sarayına götürdüler. 
Sarayın dehlizine gelince, bekçiler mani olmak is
tedi. Sikkin'i getirenler: "Ne yapıyorsunuz? Hakim
dir." dediler, Bekçiler önce korktu, sonra şüpheye 
düştüler ve Sikkin'i tuttular, gürültü büyüdü. Ça
tışma oldu, dışarıdan gelen asker Sikkin ile onu ge
tirenler üzerine hücum ettiler, kimini öldürdüler, 
kimini de astılar. 

435 senesinde Kuzey Afrika Emiri (Badis'in 
oğlu Muiz) ,  Abbasi Halifelerine bağlanarak, (Emir-
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ül Mü'minin Kaimbiemrillah) adına hutbe okuttu. 
Ve Kaim tarafından kendisine Mağrib ülkesinin ve
rildiğine dair menşur ile hil'at, kılıç, at ve bayrak 
gönderildi. Bunlar denizden gönderilmişti. Afrika'· 
ya ulaştıklan zaman, Cuma günü hatib minberde 
ikinci hutbeyi okurken, bayraklar camie getirilin
ce, hatib efendi, cemaate karşı: "tşte sizi bir keli
me üstünde toplayacak liva-ül hamd budur. tşte 
Muizzüddin de burada bunu dinliyor. Allah'dan ken
dime ve size mağfiret dilerim." dedi. Ondan sonra 
Aleviler'in hutbesi kalktı ve bayrakla_rı yakıldı, hut
beler, Abbasi Halifesi adına okunmaya başlandı. 

Bu suretle Mağrib'de Şiilerin hükümeti ortadan 
kalktı. Gazneliler Devleti'nin zuhuru ve Maveraün
nehir ahalisinin Sünni olmaları dolayısıyla doğuda 
da Şiilerin nüfiiz ve tesirleri azalıyordu. Bu sırada 
Selçuklular devleti'nin de Sünni olarak meydana 
çıkması, Şiileri bütün bütün itibardan düşürmüştür. 

tsmailiye mezhebinde bulunan Şiiler'den birçok 
kimseler, Maveraünnehir'e gidip, halkı Mısır'a sahip 
olan (Mustansir-i Alevi) ye bağlanmaya davet etti
ler. Ve Sünniler'in kabul edemeyeceği Şii fikirleri 
meydana çıkardılar. Ve Türkistan'ın sahibi olan 
ikinci Buğra Han, işi araştırarak, 436 senesinde on
lan toptan öldürmüştür. 

Muiz'in Alevi hutbesini kaldırarak, Abbasi Ha
lifesi adına hutbe okuması, Müstansir Alevi'ye pek 
güç gelmişti. Fakat Muizz'in Afrika'daki kuvveti 
çok olduğundan, o taraftarda bir şey yapamıyordu. 
Fakat bu iş, içine işlemişti. Birçok zaman bunun 
için bir tedbir düşündü. Sonunda birbiriyle harb 
eden (Rağbe) ve (Riyah) adında iki Arap kabile-
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sını barıştırıp ve pek çok mal sarfederek, ordu ha
zırlatıp 442 senesinde onları Kuzey Afrika'ya gön
dev.niştir. 

Bu iki Arap kabilesi, Mısır' dan hareket ettik . 
ten sonra, (Berta ) yı  aldılar. Ve Muiz tarafından 
üstüste gönderilen askerlere galebe çalarak, (Kay
revan)a kadar gitmişlerdir. 

SELÇUKLULAR DEVLETt'NtN DOOUŞU 

Selçuklular, çok çenkci bir milletti. Binicilikte 
ve okçulukta hiç bir millet onlarla boy ölçüşemeıdi. 
Selçuk'un vefatında ona bağlı olan aşiretler, üç'e 
ayrıldı ve her biri bil' oğluna tabi oldu. Sfunani dev

letinin çöküşünde bütün Maveraünnehir ülkesi Tür

kistan hanlarının elinde kalmıştı. 
Sultan Mahmud, Buhara Hanı (Ali Tekin) üze

rine asker gönderip, Ali Tekin'in , kaçması sırasında 
(Aslan) da kendi aşireti ile bir tarafa çekilmişti. 
Sultan Mahmud, birtakım vaadlerle ve hilelerle onu 
yanına getirdikten sonra hapsetmiş ve ansızın aşi
retini vurarak, mallarını ellerinden almış ve hepsi

ni Horasan tarafına göndermiş ve ayn ayn yerbr

de yerleştirmiş olduğunu yukarıda görmüştük. 
Selçuk'un oğlu (Mikail) ölünce, aşireti Mikail' -

in oğullarına bağlandı. Selçuk'un oğlu (Musa) nın 
aşireti de sonradan onlara katıldı. Mlkail'in oğlu 
(Tuğrul) Bey hepsinin başı ve amiri idi. Selçuk'a 
bağlı olan Oğuzlar'ın iki kısmı Tuğrul Bey'in emri 
altında olarak Maveraünnehir'de kalmışlardı. 

Aslan'ın aşiretinin vergi memurları halka zul
mettiği için, içlerinden bir bölüğü ayrılıp, Isfahan'a, 
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oradan da Azerbeycan'a geldiler. Geri kalanı da ycr
leştj\deri yerleri bırakarak, etrafı yağmcıya koyul

dular. 
Sultan Mahmud, onların üzerine asker gönder

diyse de fayda vermedi. Kendisi ordusu ile hareket 
edince, onlar da Cürcan'a kaçtılar. Sonra Mah
mud'un oğlu Sultan Mesud, onlardan bazılanm ken · 
di hizmetine aldı. Babası Mahmud'un vefatında kar· 
deşi Mehmed ile harbetmek için yola çıktığı zaman, 
bu Oğuz askerleri de beraberindeydi. 

Sultan Mesud, Gazne'de babasının tahtına otur
duktan sonra hükümetini kuvvetlendirdi. lrak'a git

r.lek üzere Horasan'a gelince, babası zamanından 
kalına Hindistan seraskeri (Niyaltekin'in oğlu Ah· 

· med) isyan etti. Sultan Mesud, Horasan, Rey, Cür· 
can ve Taberistan işlerini yoluna koyduktan sonra, 
Hindistan'a gitti. Kendisine karşı gelenleri bastır
dı. Ve Hindistan işlerini de düzelttikten sonra ba· 
basının alamadığı (Seresti) kalesini 425 senesinde 
zapta muvaffak oldu. 

Fakat Aslan'ın aşiretinden Cürcan tarafına git
miş olan fırka, Horasan'a dönerek, yağmaya koyuJ. 
du. Halktan birçok serseriler de onlardan örnek ala
rak, bir araya geldi, şehir ve kasaba basarak etra· 
fa saldırdılar. Isfahan Emiri (Kakveyh'in oğlu Alaad
din) V9 Cürcan ve Taberistan Emirl (Dara) ise. 

kendilerine kesilen vergileri vermek istemediler ve 
Sultan Mesud ile harb etmek için aralarında an
laşma yaptılar. Harzem'de de kanşıkhklar ve is
yanlar çıkmıştı. 

Sultan Mesud, bir müddet daha Hindistan · 
ela kalmak niyetindeyken, Gazneli Türkler'ln Hora· 
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san'da başkaldırdıklarını işitince, hemen dönüp Ho
rasan'a gitti. 

işte o sırada Horasan seraskeri (Ebu ·sehl Ham
düni ) ,  Isfahan üzerine yürüyüp, Alaüddevle ile şid
detli bir muharebe yaptı. Alaüddevle, sonunda bo
zularak, dağlara kaçtı, Ebü Sehl de lsfahan'a girip, 
onun hazinelerini elde etti. (Sina'nın oğlu Ebu Ali ) 
yani meşhur (tbni Sina) o zaman Alaüddevle'nin 
hizmetinde bulunuyordu. O sırada onun kitablan da 
alınarak Gazne'ye gönderildi ve hepsi Gazne kü
tüphanesine kondu. Sultan Mesud'un teşrifatçısı 
(Taşfıraş) da, birçok asker ile Nisabur'a gitti. Gaz

ne Türkleri'nin kötü hallerini gördil, bunun üzerine 
ileri gelenlerinden 50 kadarını astırdı ve bununla 
başkalarına ibret göstermek istedi. Fakat Türkmen
ler, yani Oğuzlar� boyun kesmediler. Evvelce Azer
baycan'a giden arkadaşları ile buluşmak üzere Bey
ler ve ağaların kumandaları altından Horasan'dan 
Rey tarafına gittiler . .  

Sultan Mesud, bu g:ıiJelerle uğraşırken, Hindis
tan valisi Niyaltekin, gene isyan etti. Sultan Me
sud, 426 senesinde onun üzerine büyük bir ordu gön
derdi, yapılan muharebenin sonunda Niyfiltekin, 
kaçmı�sa da, sonunda tutularak öldürüldü. 

Sultan Mesud, Gazneli Türkler'i Horasan'dan 
çıkardıktan sonra ordusu ile Cürcan ve Taberistan'a 
gidip, o tarafları zaptetti. Dara, kendisine · kesilen 
vergiyi vermeyi kabul edip, Sultan Mesud'dan amıln 
istedi. o da kabul edince, birçok mal alıp Horasan'a 
döndü. 

Hora&-ın'dan Rev tarafına giden Gazneli Tiirk
l�r ise, (Damc�an ve Sümnan) �hirlerini ve Rey 
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köylerini basıp, yağma ettiklerinden -127 senesinde 
(EbO. Sehl HamdCıni) ve (Taşfıraş) ,  hemen işi Me
sud'a bildirdiler. Ve Cürcan emirinden yardım iste
yerek, Gazneli Türkler üzerine yürüdüler. Fakat 
muharebe sonunda Taşfıraş, birçok .zabit ve ileri 
gelenlerle beraber öldürüldü ve ordusu dağıldı. Ebü 
Sehl de, (Taberek) kalesine kapandı. Onun üzerine 
Türkmenler Rey şehrine girip, birçok mahalleleri
ni yağma ettiler. O srrada Cürcan'dan yardıma ge
len asker üzerine hücum edip, ikibin kadarını esir 
ettiler, gerisi de bozgun olarak kaçtı. 

Bunlar, Selçuk'un oğlu Aslan'ın aşiretinin bir 
kısmı idi. Evvelce Azerbeycan emiri, onların şerrin
den korunmak için kendilerine iyi muamele ve ·ik
ram etmişse de, yine adam öldürmekten ve yağ
maya girişmekten geri durmuyorlardı. Hatta 429 
senesinde (Meraga) şehrini basıp, yağma ettikten 
sonra, yaktılar. Azerbeycan emiri etraftaki kuman
danlarla sulh yapıp anlaşarak, bu Türkmenler üze
rine halkı ayağa kaldırdı. Bunun üzerine Türkmen
ler dağıldılar, bir kısmı (Boğa) adındaki reisin ku
mandası altında olarak Rey'de bulunan arkadaşla
rının yanına gittiler. Bir kısmı da (Mansür) ve 
<Göktaş) adındaki reislerin kumandasında (Heme
ctan) ı sardılar. Deylemlilerden birçok halk da on
lara katıldı. Rey üzerine giden Türknıenler'irı kuv
veti arttığından, şehre girerek, yağma ettiler. -Sonra 
içlerinden bir fırka ayrılıp, Hemedan'daki bölüğün 
yanına gittiler. Ve ikisi birleşip, 430 senesinde zor
la Hemedan'a girerek, yapmadıkları vahşet kalma
dı. Bunlardan bir kısmı ayrılıp, Kazvin'i almışlardı. 
(Urmiye) de bulunan bir fırkaları da Ermenistan'a 
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gırıp. birçok ganimet aldılar, sonra Kürdistan'a dön
cfüklcrinde Kürtler'lc çarpışıp, pek çok adamlar öl
dü, nice hakımlı şehirler harap oldu. 

İ!;te bunlar hep Selçuk'un oğlu Aslan'ın dağıl
mış olan aşiretidir ki, Selçuklular aşiretlerinin üçte 
hi ri demektir. Fakat geri kalan üçte iki asiretler. 

'.\Iüvcraünneh i r'de yerleşmişlerdi . Sonradan onlar da 
Cc·yhun nehrini geçmişlerdi. Şimdi onların durumu
m ı etraflıca anlatalım : 

Yukarıda yazıldığı gibi, Selçuk aşiretlerinin iki 
kısmı ki, MikailoğulJarı'na tabi olarak Maveraün

nchi r'de kalmışlardı. Buhara Emiri (Alitekin) ile 
harhediyorlardı. Alitekin, onların aleyhine halkı 
:ı yaklandırdı ve anlan büyük zararlara soktu. On
hır da bu suretle Ceyhun nehrini geçip, Harezın 

tarafına ulaşmışlardı. 

Bunlar, Selçuk'un oğlu ( Mikail) (Tuğrul Bey) , 
( Davud ) ve (Peyko) adındaki Selçukoğulan'na bağ
lıydılar. Tuğrul Bey ile Davud'un, (tbrahim Niyal ) 

nclında anne bir kardeşleri vardı. O da onların ya

nında bir başbuğdu. Ve hepsinin reisi ve kumanda
nı Tuğrul Bey'di. 

Harezm yakasına geçtiklerinde, Harezm Emiri 
< Harun) , onlara çok ikram etti, ve yabancılara kar

sı onlarla bir andlaşma yapmayı tekllf etti. Tuğ
ı·ı ı 1 Bey, Davud ve Peyko, üçü de gelip, 426 sene
si nrl ::- Harezm'in dışında çadırlarını kurdular. Ha
rı ın ise, onlara vefasızlıkla zülmederek, üzerlerine 
( �a h  Melik) adındaki Bey'in kumandasında Harezm 

askeri ile onları bastırdı ve pek çok adamlarını öl

rlii rerPi<, hircok mallarını aldı. Bundan dolayı Tuğ
rul B0�· ile kflrde')leri Merv'e gitmek üzere (Nisa) 
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Mefaz'e gitmişler ve o zaman Sultan Mesud, Ta

beristan'da bulunduğu için kendisine tabi ve yar

dımcı olmak için himayesini istemek ilezere hususi 

adamlar gönderdiler. 

Sultan Mesud ise, giden adamları tutup hap
setti. Teşrifatçısı ve diğer biiyiik kumandanlar ile 

onların üzerine asker gönderdi. (Nisa) yanında ya

pılan muharebede Gazneli Tiirkler bozulmuşlar::ıa da, 

Sultan'ın askerleri ganimet malının taksiminde ken

di aralarında kavga ederlerken, Tiirkmenler, ansı 

zın onların üzerine hilcum edince, Sultan'm asker

leri fena halde bozuldu ve bütiin mallarını, eşya
larını bırakarak firar ettiler. O zaman Sultan Mf'· 

sud, Nisabur'da bulunuyordu. Bozgun asker orayn 

gelince, Sultan Mesud, yaptığına pişman oldu, ken

di askerinin Tiirkmenler'den gözleri yılmış olduğu

nu gördü, işin sonunu düşünerek üzüldü ve çaresiz 

Mikailoğluna adamlar ve hilatler göndererek gönül

lerini almak istedi ve Ceyhun kenarındaki ( A.ınilüş

şat) adındaki şehre gitmeleri ve kötülük ve kanı,ık

lıktan sakınmalarını emretti. (Nisa) şehrini Tuğrul 

Bey'e, (Tihistan) ı  Davud'a, (Ferare ) yi de vergi 

karşılığı (Peyko) ya verdi ve üçüne de (Dihkan) 

:.�nvanının bağışladı. 

Mikailoğulları, bunlara ehemmiyet vermediler 

Fakat kendisine itaat ederek amcaları (Aslan) ın 
hapisten çıkarılmasını istediler. Sultan Mesud, o za
man Belh'de bulunuyordu. Aslan'ı getirtti ve gel ip 

almaları için onları Belhe çağırdı. Onlar ise, Mesud' -

dan emin olmadıkları için, yanına gidemediler. Sul

tan Mesud da, Aslan'ı mahpus bulunduğu yere geri 
gönderdi. O ylizden aralarında harb çıktı. Fakat hu 
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muharebede Sultan Mesud'un askerleri bozuldu, Sel
çuklular Horasan'ın birçok yerlerini aldılar ve köy
lere memurlar tayin ettiler. 

Sultan Mesud tarafından gönderilen otuzbin ki
şilik bir ordu, 429 senesinde (Serhas) a gelince, Mi
kailoğullan da Merv'de idiler. Muharebe sonunda 
ordu seraskeri kaçtı, ordusu bozuldu ·ve ordunun 
bütün mallan ve eşyası Tuğrul Bey'e kaldı. 

Sonra Tuğrul Bey, kardeşi Davud Bey'i Hora
san'ın merkezi olan Nisabur'a gönderdi. Horasan 
seraskeri (Ebu Sehl Hamduni) , bunu işitince kaç
tı. Davud Bey, muharebesiz Nisabur'a girdi. Karde
şi Tuğrul Bey adına memleketi zaptetti. Arkasın
dan Tuğrul Bey de Nisabur'a gitti. 

O sırada Halife Kaim'in gönderdiği adamlar Ni
sabur'a geldiler. Halife, gerek onlara, gerekse Rey, 
Hemedan ve Bilfıd-ı Cebel'de bulunan Oğuzlara na
sihat yollu mektuplar gönderip, adam öldürmek, 
mal çalmak ve memleket harap etmekten onlan sa
kıİıdınyordu. Tuğrul Bey ile karde§leri Halife'nin 
gönderdiği adamlara hürmet gösterip, ikram ettiler. 

Tuğrul Bey, hükümet merkezinde kalarak, Sul
tan Mesud'un tahtına oturdu. (Sultan-ı Muazzam ) 
diye adına hutbe okuttu. Horasan valilerinin adeti 
olduğu gibi, haftada iki defa yapılan kötülükleri, 
zulümleri men için divan kurulurdu. O da onu yap..c 
tı. Kardeşi Davud Bey'i de Serhas'a gönderdi. Da· 
vud'da gidip orasını aldı. 

Mikailoğulları, Belh'den başka bütün Horasan 
şehirlerini aldıkları halde, Sultan Mesud taraftarla
rının zihnini karı§tırmamak için, yine hutbelerde 
onun ismini söylüyorlardı. 
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Sultan Mesud ise, ovalara sığmayacak kadar bü
yük bir ordu ile Belh'e gelmi§ti. Davud Bey de, 
Belh'e yakın bir yere gelerek cesur bir bölük atlı 
ile ansızın §ehre girdi. Herkes bu kahramanlığına 

hayret etti. Halk arasında kadri büyüdü, Sultan as
kerlerinin gözleri yıldı, Sultan Mesud ne yapaca
ğım §aşırdı. Ve Ramazan'ın başında yüzbin seçkin 
suvari ve pek çok cenk filleri ile Belh'den hareket 
ederek, (Mervişahcan) a  vardı. Davud Bey de Se
rahs'a gidip, kardeşleri Tuğrul Bey ve Peyko ile 
birleşti. 

Sultan Mesud, elçiler göndererek, onlarla sulh 
etmek istedi. Onlar da kendisinden emin olmadıkla
rını söyleyerek özür dilediler. Sultan Mesud, Merv'
den Herat'a gitti. Davud Bey ise, Merv'e gidip, şeh
rf almak istediyse de, ahalisi karşı koydular. Da
vud Bey onları yedi ay sararak, sıkıştırdı ve Merv'i 
aldı. 

Bu hadise, Sultan Mesud'a çok dokundu. Hemen 
Herat'tan Nisabur'a, oradan da Serahs'a geldi. Sel
çukluların üzerine vardıkça onlar . yer değiştiriyor
lar, ondan dolayı bir yerde karşılaşamıyorlardı. Kış 
geldi, bahara beklemek için Nisabur'a gitti. 

Bahar geldi. Sultan Mesud, yaz gelince eğlence 
ve içki ile meşgul olurdu. Vezirleri ve yakınları 
memleket işiyle bu ilgisizliğinden dolayı ona çıkış
tılarJBunun üzerine Sultan Mesud, büyük bir ordu 
ile Selçuklular üzerine gitmek üzere Merv'e geldi. 
Selçuklular köylere girdiler, o da onların peşi sıra 
gittiği için bir hayli mesafe çöle girmiş oldu. 

Halbuki Selçuklular, az şeyle geçinir, kanaatkar 
kimselerdi. Fakat Sultan Mesud'un büyük ordusu-
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nu çöllerde idare etmek çok zor olduğu gibi, o ka

dar kalabalığa su bulmak da müşküldü. Askerler üç 

seneclC'nberi Selçuklular'la uğraşmaktan bezmiş, 
usanmıştılar. Bu sefer çölde suyu kıt bir yere kon

dukları için, su yüzünden aralarında fitne çıktı. 

Birbirini öldürüp, mallarım yağma etmeğe ba&ladı

lar. Kumandanlardan bazıları artık Sultan Mesud' -
dan ayrılmak için aralarında görüşmeye başladı
lar. Davud Bey, Ob"Tuzlular'ın büyült bir kısmı ile 
Sultan ordusunun hizasında, diğer bir kısmıyla da 
yan tarafında bulunarak ordudan geri kalanları ya
kulamaktaydı. Bu sefer, ordunun su yüzünden ka· 
rıştığını görünce, üzerlerine çok şiddetli bir hücum 
yaptı. Ordu bozuldu. Oğuzlar onları gereği gibi kı
np, tam bir bozguna uğrattıktan sonra, Sultan l\Ie

sud, yüz kadar süvari ile kaçtı. Güç hal ile selam:.-! 

semtine ulaştı ve bir yerde durmayarak Gazne'y.: 

kadar gitti. Selçuklular ise sayısız ganimet malı 
elde ettiler ve 431 senesi içinde bütün Horasan'ı 

aldılar. 

Sonra Peyko, Herat'a girdi. Davud da Belh'e 

gitti ve şehri sardı. Sultan Mesud'un oğlu (Mevdud) ,  

büyük bir ordu ile Belh'in yardımına koştu. Davud'

un ona karşı gönderdiği fırka ise, ansızın Mevdud'un 

öncülerini vurup, bozgwıa uğrattı. Onlara bakarak , 

arkadaki asker de bozuldu, Mevdud'da geri çekilme
ye mecbur oldu. Bunun üzerine Belh'in muhafızı 

şehri teslim etti, o sırada aşağıda geleceği gibi Sul

tan Mesud'wı öldüğü haberi geldi. 
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SULTAN MEVDUD'VN TAHTA ÇIKIŞI 

Sultan Mesud, Horasan bozgunundan sonra 431 

senesi Şevval'inde Gazne'ye geldi. Bazı kumandan

larını tutarak hapsetti. Oğlu Mevdud'u 432 senesi 

Rebiiilevvelinde seraskerlik.le Horasan'a gönderip, 

kendisi de bir hafta sonra kardeşi Mehmed'i ve bü

tün hazinelerini beraberine alarak Hindistan'a git

mişti. 

Selçuklular ile harbetmek için Hindistan'dan 

yardım istemeyi dahi zihninde kararlaştırmıştı. 

Ceyhun nehrini geçerken hazinelerinin bir kıs
mı da beraberinde geçmişti. Kwnandanlardan ve kö

lemenlerden bazıları bir araya gelerek, nehrin beri 

tarafında kalan hazineleri yağma ettiler ve Sultan

lığı ister istemez onun kardeşi Mehmed'e teslim et

tiler ve Sultan Mesud'un tarafında kalan asker ile 

muharebeye başladılar. Sultan Mesud, çaresiz kala

rak kendisini biraderine teslim etti. O da vaktiyle 
ondan gördüğü iyiliğe karşı Mesud'un evlfld-ü ayali 

ile istediği yerde oturabileceğini söyledi.  Mesud da 

(Keyki) kalesini seçtiği için oraya gönderildi. 

Mehmed'in oğlu (Ahmed) ise, babasının rızası 

olmaksızın bazı alçaklarla birleşerek, Sultan Mesud'u 

öldürmüş fakat babası Mehmed, burulan dolayı çok 
üzülmüştür. 

Bu dehşetli haberi Mevdud işitince, ordusu ile 

Horasan'dan kalkıp Gazne'ye geldi. Mehmed'in as

keri ile muharebe ederek, galebe, çaldı. Amcası 
Mehmed'i ve oğlu Ahmed'i yakalattı ve bu işte il
gili olanların hepsi ile beraber onları da öldürdü. 
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Bu suretle intikamını aldı ve Şaban içinde Gazne'de 

saltanat tahtına oturdu. 

Mevdud'un tu zaferi üzerine, Herat ahalisi 

ayaklanarak, orada bulunan Oğuzları çıkardıl3;r ve 

Mevdud adına memleketi korudular. 

B O Y O K L E R t N  ö L O M t' 

428 senesinde meşhur "Kudüri" kitabının sahibi 
(Ebu'l Hüseyin Ahmed Kudüri) hayat dersini hat
metti. Zamanında Hanefi fakihlerinin başı idi. (Al

lah rahmet eylesin) . 
Yine o sene tsliim filozoflarının başı sayılan 

(Ebü Ali tbn-i Sina) vefat etti. Babası Belh'li idi. 

Emir Nuh Samaru zamanında Buhara'ya naklet

mişlerdi. Orada tbn-i Sina ile kardeşi doğdu. tbn-i 

Sina 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve 

18 yaşındayken (Oklidis} in kitabını ve "Mecazti"yi 

çözdü ve tıp ilmi ile meşgul oldu. 

Sonra Harezm'in eski merkezi olan (Gürgenç-

Cürcaniye) şehrine ve oradan da birçok yerlere git

ti. Sonra Rey şehrine uğrayıp, Fahrüddevle'nin oğlu 

(Mecdüddevle) nin misafiri oldu. Daha sonra Cürcan 

ve Taberistan emiri (Şems-ili Mefili) ,  (Kaabus) un 

hizmetinde bulunduktan sonra, Isfahan'a gidip, 

(Kakveyh'in oğlu Alaüddin) in dairesine yerleşti .  
Ondan çok hürmet ve itibar gördü. Sonra hastala
narak Hemedan'a gitti, orada 58 ya�ındayken vefat 

etti. Pek çok eseri vardır. Şöhreti, kendisi hakkında 

fazla malümat vermeğe hacet bırakmaz. 

Efendisi olan Alaüddevle ,de, 433 senesi başın

da vefat etti. 
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SELÇUKLULAR'IN SONRAK1 DURUMLARI 

433 senesi başında Tuğrul Bey, Horasan'ın hü
kümet merkezi olan Nisabur'u almış ve her tarafta 
onun adına hutbe okunmuştu. 

Yukarıda geçtiği gibi, Alaüddevle vefat edin
ce, büyük oğlu (Zahirüddin Ebu Mansur) , Isfahan'

da babasının tahtına oturdu. Ve öteki kardeşi (Ebfı 

Kalicar Gerşasef) ona uymayarak, Cibal-i Beled'in 
bazı şehirleri ile Nihavend'i aldı ve en küçük kar
deşleri (Ebu'l Harb) de Selçuk'un oğlu Aslan'ın 
aşiretinde Rey'de bulunan Oğuzlar'a baş vurdu, 
sonra da kardeşine isyan etti. 

O sırada Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan 
Ubrahim Niyal Bey) , bir fırka ile Rey tarafına gel

mek üzereydi. O zaman Cürcan ve Taberistan ku
mandanları arasında anlaşmazlık vardı. 434 sene
sinde Tuğrul Bey', kardeşi Davud'u Horasan tara
fında bırakıp, kendisi o tarafa hareket ederek, Cür
can ve Taberistan'ı aldı ve hutbe kendi adına okun
mak üzere bir vergiye bağladı. 

Bir vakitten beri Harezm hükümeti de kan
şıklık içinde bulunuyordu. Etraftaki emirlerden (Şah 
Melik) veya (Şahmülk) adındaki Bey, Harezm'i zap
tetmiş olduğundan Tuğrul Bey, yine o sene o tarafa 

yürüyünce, Şahmülk, ona karşı çıktı fakat bozula
rak kaçtı. Ve çölden (Dihistan) ve (Kirman) ta
raflarını dolaşarak, (Mekran) a  geldi. Fakat İbrahim 
Niyal'in kardeşi ve Tuğrul Bey'in amcazadesi olup, 
o taraflarda dola�n (Ertaş) ,  400 süvari i'e onu bas
tırıp, yakaladı ve Davud Bev'e t�slim etti, sonra 

da gidip Herat'ı muhasara etti. 
F. 11 
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Tuğrul Bey, böylece Harezm'i aldıktan sonra 
Rey şehrine geldi. 1brahim Niyfil ise, daha evvel 
Rey şehrini alınış ve etraftaki şehirlerin de bazısı
nı muharebe ile, bazısını da sulh yolu ile aldıktan 
sonra, Hemedan'a girip, şehri yağma etmişti. Tuğ
rul Bey'in Rey'e geldiğini işitince, Rey'e dönüp, fet
hettiği yerleü Tuğrul Bey'e teslim etti ve kalkıp 
Sicistan tarafına gitti. Sonra Tuğrul Bey Taberek 
kalesini aldı ve hükümet merkezinde pek çok mü
cevherler ve kıymetli · eşya buldu. Sonra gidip, He
medan'ı zaptetti. 

Yukarıda yazıldığı gibi, Sel�uk'un oğlu Aslan'ın 
aşiretinden olan Oğuzlar, Rey ve Hemedan şehir
lerini almışlar ve lbrahim Niyal'in Rey üzerine gel
diğini işitince, korkarak, Bilad-ı Cebel'i terkedip, 
Diyarbekir ve Musul tarafına gitmişlerdi. 

Tuğrul Bey, Rey şehrine gelince (Köktaş ve 
Boğa) gibi reislerine adam gönderip, kendilerini 
yanında hizmete çağırdı. Onlar da: "Senin maksa
dın bizleri toplayarak öldürmektir. Biz senin yanı
na gelmeyiz, sen bizim üzerimize gelirsen Horasan'a 
yahut Rum �emleketlerine, gideriz" diye cevap 
verdiler. Kiirtler'den kılavuzlar alıp, sarp dağlardan 
ve sapa yol1ardan geçerek, (tbn-i Ömer) adasına 
çıktılar. Ve içlerinden bir fırkası ayrılarak, Diyar
bekir taraflannı ve diğer bir fırkası da Nüsaybin 
ve Sencar taraflarını basıp yağma ettiler. Bir fır
kası da 435 senesinde Musul'u alarak, şehri yağma 
etti. 

Fakat bu Oğuzlar'ın da halk ile ve bedevilerle 
yaptıkları muharebelerde pek çoğu ölmüştü. 
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Bunlar, hutbelerinde önce HaUfe'nin sonra da 
Tuğrul Bey'in adını söylerlerdi. O taraflarda kalnın
lan uzun süren ve tecavüz, ile saldırıları artan Bü
veyhoğullan'ndan Irak emiri olan (�liilüddevle) ,  
Tuğrul Bey'e mektup gönredip ·onların kötü halleri
ni anlatmış ve Mervanoğullanndan Diyarbekir emiri 
(Nasrüddevle) de, Tuğrul Bey'e onlardan şikayet 
etmişti. Tuğrul Bey, Nasrüddevle'ye mektup gön
dererek: "Bizim kölelerimiz sizin şehirlerinize gir
miş, sen de onlara mal vermişsin. Sen bir serhad Be
siyin. Malım kMirlerle cihada sarfetmelisin. Senin 
memleketinden çıkmaları için ben onlara emir gön
deririm." diye yazmış. Bu Oğuzlar ise, Ermeni 
memleketlerini yağma etmekteydiler. Hatta bir gü
zel cariye beş altına satılıyordu. Kölelere milşteri 
yoktu. Tuğrul Bey, Celiilüddevle'ye de öyle özür di
lercesine bir cevap yazdı: "Bu Türkmenler, bizim 
kölelerimiz adamlarımız ve tebaamız olup, emrimi
ze uyarlar ve kapımızda hizmet ederlerdi. Biz, Sul
tan Mahmud sülalesi ile meşgul iken, onlar Rey ta
rafına gidip, fesat çıkardılar. Biz de onları itaate 
sokmak için askerimizle üzerine gittik. Onlar, bun
dan dolayı korktular ve çekindiler. Er geç onları 
emrimiz altına alırız, baş kaldıranların da cezaları
nı veririz" diye cevap vermişti. 

Yine bu 435 senesinde Gazneli Sultan Me
ıııud'un oğlu (Mevdud) kendisinin teşrifatçısı ile 
Horasan taraflarına bir ordu gönderdi. Tuğrul Bey, 
kardeşi ve Horasan valisi olan Davud Bey; onlara 
karşı oğlu (Alpaslan) ı  gönderdi. Muharebe sonunda 
Alpaslan, muzaffer oldu, Sultan Mevdud'un askeri 
rle bozularak Gazne'ye döndü. 
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Yine o sene Büveyhoğullan'ndan Irak emiri olan 

CeWüddevle ve · Faris emiri olan (Ebu Kal.icar) , 

Tuğrul Bey'in aralarım bulmak için (Kaimbiemril
J.ah) ın "kadıların kadısı" Ebu'l Hasan El-Maverdi'yi 
elçilikle Tuğrul Bey'in yanına gönderdi. 

Tuğrul Bey o zaman curcan'da bulunuyordu. 

Maverdi de o tarafa gitti. Yüksek memuriyetine 
hürmet ederek, Tuğrul Bey, onu dört saatlik bir 

yoldan karşıladı. Ve ona pek çok ikram etti. 
O sırada CelAlüddevle vefat etti. Bağdat'da Ebü 

Kalicar adına hutbe okundu ve 436 senesinde Ebu 
Kalicar, Bağdat'a gelince, bir büyük donanma ya
pıldı. 

MAverdi, Bağdat'a dönünce, Tuğrul Bey;in Ha
lifeye ita:at ettiğini ve emirlerine hürmet gösterdi
ğini· söyledi. Irak ve Faris emirlikleri birleşince, Ebf.ı 
Kalicar oldukca kuvvetlendi. Musul ve Dfyarbekir 
emirleri ile etrafta bulunan beylerin hepsi ona biat 
ettiler. 

Alaaddin'in oğlu Gerşasef, (Kengür) kalesinden 
çıkıp, Hemedan'ı aldı ve Sultan Tuğrul Bey'in ora
daki memurlarını çıkartıp, Ebft KfilicAr adına hutbe 
okuttu. 

Sultan Tuğrul da, kardeşi tbrahlm Niyıil Bey'i 
l3ilad-ı Cebel'! almaya memur etti. Niyıil Bey, 437 

senesinde Kirman'dan hareket ile Hemedan üzerine 
yürüdü. Gerşasef, ondan korkup, Kürtler'in içine 
kaçtı. Niyıil de gelip, Hemedan'a girdi. Etraftaki 
beyler de onun önünden cekildiler Niy8.1, (Deynur) u 
aldıktan sonra, (Hulvan) a kadar geldi ve o taraf
tan çiğneyip geçti. Oğuzlar'dan bir taife (Hankın) a  
kadar geldiler ve Irak taraflarına yayıldılar. 
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Ebfı K8.licar, Hozistan'da iken, bu kederlı ha· 
berleri işitince, çok müteessir oldu. Hemen Niyru'i 
o taraflardan çıkarmak için askerine hazır olmala
rını emretti. Fakat o sırada atlara gelen vebadan do
layı çok hayvan telef olduğu için, ordunun hare
ket edemeyeceği anlaşıldı. Ebu Kaıicar, Faris tara
fına yürüdü, asker de eşyalarını ve ağırlıkları mer
keplere yükletip gittiler. 

Isfahan Emiri Alaüddevle'nin oğlu (Ebfı Man· 
siir) , Tuğrul Bey'e bağlanmışken, Tuğrul Bey'in Ho
rasan'a dönüşünde Ebu Kruicar'dan korkarak, onun 
tabiyetine dönmüş olduğundan, 438 senesinde Tuğ
rul Bey, Isfahan'ı kuşatarak, sıkıştırdı. Isfahan'da 
ve etrafında Tuğrul Bey adına hutbe okunmak Şartı 
ile Ebu Manstır'dan birçok mal alarak döndü. 

Sonra Ebu Kfilicar, sulh yapmak için Tuğrul 
Bey'e baş vurdu. O da kabul etti. 439 senesinde an
laşma yaptılar, Tuğrul Bey, kardeşi Niyfil'e elinde
ki memleketlerin dışındakilere tecavüz etmemesi için 
emir gönderdi. 

440 senesinde Ebu Kfilicar ölünce, oğlu (Melik 
Rahim) ,  Bağdat'da tahta oturdu. 

Oğuz kabilesinden Maveraünnehir'de bulunan
lardan birçoğu toplanarak, tbrahim Niyal Bey'in 
yanına geldiler. Niyal Bey onlara; "Benim memle
ketlerim sizi idare edemez. Siz Rum diyarına gaza 
edin ve Allah yolunda cihad ile meşgul olun. Gani
met ·mallan ile geçinin, ben de arkanızdan geliyo
rum." diyerek 440 tarihinde onlan Rum diyarına 
gönderdi. Kendisi de arkalarından gitti, Oğuzlar, 

önlerine gelen yerleri çiğneyip, geçerek, Trabzon'a 
kadar geldiler. 
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50.000 kadar Rum askeri onlara karşı çıktıysa 

da, defalarca yapılan şiddetli muharebelerde bozu
lup, perişan oldular. Asilzadelerden olan generalle
rinin bir çoğu esir oldu. Onlardan biri (Aphar emi
ri) olan (Karbıt) dı. Kendisinin salıverilmesi ıçin 
:�00.000 altın para ve 100.000 altınlık hediye verme
yi teklif ettiği halde, Niyal Bey kabul etmedi. Bu 
suretle Oğuzlar, Anadolu'nun birçok yerlerini basıp 
yağma ettiler ve yüz bin kadar esir ve sayıya gel
meyecek kadar hayvan, silah ve ganimet malları 
alarak geri döndüler. 

İbrahim Niyfil Bey, böylece kazandığı şan ve 
şöhrete aldanarak, 441 senesinde isyan etti. Tuğrul 
Bey de, ordusu ile onun üzerine yürüdü, aralarında 
çok şiddetli bir muharebe oldu, Niyal Bey bozguna 
uğradı. Tuğrul Bey'de peşi sıra giderek, elindeki 
kaleleri ve memleketleri aldı. Niyfil Bey, (Maç) ka
lesine kapandı. Tuğrul Bey onu sıkıştırıp tuttu ve 
kaleden çıkardı. 

Tuğrul Bey, bu suretle kardeşinin gailesini or
tadan kaldırdıktan sonra, Diyarbekir hilkümdan 
olan (Mervan'ın oğlu Nasrüddevle) ye haber gönde
rip, memleketinde hutbelerin kendi adına okunma
sını teklif etti. O da bunu kabul ederek, Diyarbekir  
ve ona bağlı olan yerlerde Tuğrul Bey'in adına hut
be okunmaya başlandı. 

Konstantaniye Kayseri, Ertuğrul Bey'e büyük 
hediyeler göndererek, anliışmak istedi. O da kabul 
etti. Yuk»rıda tbrahim Niyal'in esir etmiş olduğu 
Karbıt'ın bir para karşılığında serbest bırakılması 
için aracılığını Nasrüddevle'den istedi. Nasrüddevle. 
Şeyhi..ilislam Mervan'ın oğlu Ebu Abdullah'ı Tuğrul 
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Bey'e gönderdi. Tuğrul Bey, hiç bir karşılık alma
dan Karbıt'ı salıverdi. Nasrüddevle için bu hal, çok 
büyük bir şfuı oldu. Kayser de bundan çok memnun 
olduğu için, Tuğrul Bey'e pek çok hediye gönderdi. 
Ayrıca (Mesleme) nin Konstantaniye'yi sardığı za

man (Galata) da yapmış olduğu (Arap Camii) ni 

tamir ettirerek, Sultan Tuğrul adına hutbe okuttu. 

Gazneli Sultan Mevdud, Gazneli Türkler'i Hora. 

san'dan çıkarmak için o civardaki hükümdar ve 
beyleri çağırıp, onlara pek çok mal vermiş, dere
celerine göre Horasan ve civarından memleketler 
vermiş, onlar da bu çağrıyı kabul etmişlerdi. Onlar
dan biri Türkistan hükümdarı olan (Türk Hakanı) 
idi. Bir ordu ile (Tirmiz) e gelerek, o taraflan ele 
geçirmişti. Maveraünnehir'den başka birtakım da 
Harezm tarafına gitmişti. Isfahan emiri, (Mefaze) 
den yürüdü. Sultan Mevdud da Gazne'den çıkmıştı. 
Fakat Isfahan emirinin çölde birçok hayvanları te
lef oldu. Kendisi de hastalandığından dönmeye mec

bur kaldı. Sultan Mevdud da, kulunç hastalığına 
tutulduğu için Gazne'ye döndü, Sicistan'dan Oğuzlar'ı 
çıkarmak için de vezirini o tarafa gönderdi. 

Halbuki 441 senesi Receb'inde Sultan Mevdud 
vefat etmişti. Yerine geçecek olanın seçilmesi hak
kında birçok karışıklıklar çıktı, nihayet amcası (Sul

tan Mahmud'un oğlu Abdürreşid) tahta çıkarılarak, 
karışıklığa son verilmiştir Tuğrul Bey'de bu suretle 
büyük bir beladan kurtulmuş ve şansının yardımı do
layısıyla muharebe etmeden büyük bir zafere kavuş
muştur. Tuğrul Bey'in kardeşi ve Horasan emiri o!:ın 
Davud Bey'in oğlu Alpaslan, 442 senesi lçtnde kim
senin haberi olmadan çöl yolu ile Merv'den kalka-
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rak, Faris eyaleti üzerine yiirümüş, Nisa şehrini 

basıp, pek çok ganimet malı almıştır. 

Isfahan emiri Alaüddevle'nin oğlu Ebü Mansfır, 

sebatsız ve renksiz bir adam olup, kah Tuğrul Bey 

ve kah Melik Rahim ile anlaşmalar yaptığından, 

Tuğrul Bey onun hakkmda kin besliyord·.ı. O sene 

gidip Isfahan şehrini zorlayarak ve Isfahan kalesi

ni bir seneye yakın bir zaman sarıp sıkıştırarak, 443 

senesi başında kaleyi zaptedip, Isfahan'a girdi Ve 
Rey'deki silahlarını ve eşyasını getirerek Isfahan'ı 
kendisine başkent yaptı. 

Halife Kaim tarafından Sultan Tuğrul Bey'e 

hil'at gönderilmişti. O sene Tuğrul Bey'in Bağdat'a 

elçileri geldi ve Halifeye onbin altın para ile pek 

çok mücevherat, kumaşlar, güzel kokular ve daire

sinin adamlarına da beşbin altın, vezirine de ikibin 
altın getirip takdim ettiler. 

444 senesinde Gazne'de isyan çıkararak, Sultan 
Abdün·eşid öldürüldü ve yerine {Mesud'un oğlu Fer

ruhsad) tahta çıkarıldı� 

Yine o sene {Müseyyeboğulları) ndan Musul emi

ri olan (Kırvaş) öldü. Yerine kardeşinin oğlu (Bed
ri 'nın oğlu Kıriş) geçti. 

O sene Mısır ve Şam halkından olup, soyları

nın Hazret-l Ali'ye vardığı iddiasında bulunan 
Ubeydi Halifeleri'nin soylarını küçükseyerek, onla
rın Mecusiler'den (Deysani} ye ve Yahudilerden 

(Kaddahi) ye fırkalarına mensub olduklarına dair 

Bağdat'da bir mazbata yaptılar. Aleviler, Abbasiler, 
fakihler, kadiler ve şahidler tarafından imza edil

di. Birçok suretleri çıkarılıp, etrafa dağıtıldı . 
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Bağdat'm Sünnileri ve Alevileri bu hususda bir
i�işlerse de, aralarındaki mezheb kavgası devam 
ediyordu. O sene Bağdat'da fitne çıkardılar, Alevi
ler ezanlarında (Hayyala hayrül amel) yani "Hay
di hayırlı işlere" sözünü tekrar koydular ve (Mu
hammed ve Ali Hayrül beşer} yani "Muhammed 
ile Ali,. insanların en hayırlısıdır." cümlesini cah1'i
lerin üzerine yazdılar. Sünnilerle aralarında çatı!l
malar oldu ve pek çok fenalıklar çıktı. 445 senesi 
başında fitne büyüdü ve Türk askerlerinden bir gi.i
ruh işe karıştı. Bu sırada Şiilerin mahallesi olan 
(Kerh) mahallesi yandı. 

Aynı sene bed�vi Araplar'dan ve Kürtler'den bir 
gtiruh toplanarak, yol kesmek ve mal yağma etmek 
gibi hallerde bulundular. Aslında Sultan Bahaüd
devle'nin Türk kölelerinden olan ve Türk askerleri
nin reisi bulunan {Besasirl) çıkıp, eşkiyayı dağıttı , 
şerlerini ve fesadlarını ortadan kaldırdı. 

446 senesinde Musul emiri olan (Bedran oğlu 
Kıriş) ,  (Ambar) şehrini ele geçirdi ve Tuğrul Bey 
adına hutbe okuttu. (Besasiri) nin oradaki malları
m elinden aldı, Besasiri de birçok asker ile .gide
rek Ambar şehrini geri aldı. 

Besasirl, bu suretle nüfiizunu arttırıp tek ·ba
şına kaldığından, Halife'nin darphaneden aldığı maa
şını ve veziri ile dairesi halkının maaşlarını kesti. 
Bundan dolayı Halife kendisine çok -güecndi. 

Tuğrul Bey ise, o sene Azerbeycan'a geldi; mem
leketin kumandanları ona itaat ettiler ve her yerde 
onun adına hutbe okundu. Sonra Tuğrul Bey ErrtıC'
nistan'a gazA etti, Malazgirt ve Erzen-i Rum'a ka-
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dar gitti. Kış bastırdığı için aldığı ganimetlerle geri 
döndü. 

O sene Selçuk beylerinden (tshak'ın oğlu İb
rahim) ,  Hulvan'dan kalkarak, (Dezkere) ye geldi. 
Ve o tarafları yağma etti. Oğuzlar'dan da bir kıs· 
mı Ehvaz t&raflanna gitti, o tarafı yağma etti. G€
rek DeylemJilerin, gerek onlarla beraber olan Türk 
askerlerinin Oğuz Türklerinden gözleri yıldi, cesa
retleri kırıldı. 

TCJCRUL BEY'tN BAGDAT' A GEL1Ş1 VE 
BüVEYHOGULLARI DEVLETINtN ÇöKüŞO 

447 senesinde bir fitne çıkarak, ehl-i sünnet' -
den bir topluluk "doğruyu emir ve kötülüğü men 
etmek" vazifesini yapmağa kalkıp, bunun için di
vandan izin istediler. Kendilerine izin verildi, bu ise 
birçok sakıncaları doğurdu. 

Besasiri için bir gemi 600 testi şarap getiri
yordu. O cemaatten bazıları bu testileri kırdılar. Ve 

hükümet merkezine gidip, Besasiri'nin evini aramak 

için izin istediler. Halife de izin verdi. O sırada Ha
life'nin veziri tarafından Türk askerlerinin bazıları 
da Besasiri aleyhine döndürülmüştü. O kalabalık 
gidip, Besasiri'nin dairesini bastılar, mallarım eşya
sını yağma ettiler. Bundan dolayı Halife ile Besa
ı:ıiri'nin arası açıldı. 

Sultan Tuğrul Bey ise, o sene Muharrem'inde 
"Hacca gideceğim Mekke yolunu emniyet altına ala
cağım, Mısır ve Şam'a gidip, Mustansir Alevi'yi ora
dan �ıkaracağım. Konak mahallelerinde yiyecek ve 
atlara ot hazırlayınız" diye (Deynur, Tırmısin , Hul-
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van) şehirlerinde ve diğer yerlerdeki memurlarına 

emir verdi. Ve Irak tarafına gitti. Bağdat'da dedi

kodu çoğaldı. Deylemliler düşünceye vardı. Türk as
kerleri heyecanlandı. Hilafet divanına baş vurdular. 
O sırada Tuğrul Bey, Hulvan'a geldi, adamları Ho

rasan yolu üzerinde dağıldılar, halk Bağdat'ın ba

tısına doğru gittiler. Türk askerleri de Bağdat'ın 

dışında çadırlarını kurup, harb hazırlığına başladı. 

Bu ise ümitsiz bir hareketti. Çünkü Bağdat askeri

nin toplamı, Tuğrul Bey'in bir fırka askerine karşı 
duramazdı. 

Melik Rahim .o zaman Desasiıi ile beraber Va
sıt'ta bulunuyordu. Tuğrul Bey'in Bağdat'a yaklaş

tığını işitince Bağdat'a gitti. Besasiri'nin Halife ile 
arası bozuktu. Yolda Melik Rahim'den ayrılarak, 

El-Cezire kumandanı bulunan ve merkezleri (Hille) 
kasabası olan (Mezidoğulları) ndan (Nurüddevle De

bis) ile akraba olduğu için, onun yanına gitti. Melik 
Rahim de Bağdat'a geldi ve Halife'ye adam gönde

rip, itaatini arzetti ve her işini ona bıraktı. 
Bu sırada Tuğrul Bey'in Halife'ye gönderdiği 

adam da Tuğrul Bey'in tam bir itaatle kendisine 
bağlı olduğunu arzetti. Türk askerlerine de güzel 

güzel vaadlerde bulundu. Fakat asker, heyecana 
gelip, Tuğrul Bey'in uzaklaştırılmasını ve geri gön
derilmesini Halife'den istediler. 

Halifenin veziri ise, Tuğrul Bey'i seviyordu. Ve 
Deylemliler'in mahvolması emeli idi. Bundan dolayı 

askere karışık cevablar verildi. Ve görüşmeler ya
pıldıktan sonra asker çadırları Bağdat'ın dışından 

içeriye geçirilerek, Sultan Tuğrul Bey'e itaat edildi 

ve hutbe okunması için mehuslar gönderil<li. 
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Tuğrul Bey de onlara uygun cevap verdi ve ib· 
sanlar vadetti. Halife Hazretleri hemen Bağdat ca
milerinde Tuğrul Bey adına hutbe okunması için 
hatiplere emirler gönderdi. O sene Ramazan'ının 
22. Cuma günü Bağdat camii minberlerinde Sultan 
Tuğrul Bey namına hutbe okundu. 

Tuğrul Bey, Bağdat'a girmek için Halifeden 
izin istedi, Halifece uygun görülerek Ramazanın 25. 

Pazartesi günü pek büyUk bir alayla Bağdat'a girdi 
ve (Şemmasiye Kapısı) na indi. 

Sultan Tuğrul'un askeri alış - veriş için şehire 
girdiklerindl! ahaliye iyi muamele ediyorlardı. Fa

kat ertesi Salı günü askerlerden biri incir bulmak 
için halktan birini yanına aldı. O adam da ne dedi
ğini anlamayıp, bedava çalıştırmak için yanına 
adam istiyor zannederek bağırmaya başladı. Kom
şuları da onun yardımına koştular, gürültüyü işiten 
halk da Melik Rahim askeri Tuğrul Bey ile muha

rebe edecek zannettiler. Kavga büyüdü. Memleket 
baştan başa heyecanlandı. 

Halk her taraftan üşüşüp, Oğuzlar üzerine hü
cum edip, yakaladıklarını öldürdüler. Şehirden çı
kardıkları ile kanaat etmeyip, Tuğrul Bey'in şehir 
dışında çadırda oturan ordusuna hüeum ettiler. 
Oğuzlar da onların üzerine saldırarak, rastgeldikle
rini öldürüp, şehire girdiler ve birçok mahalleleri 
yağma ederek, yiyecek aldılar. 

Tuğrul -Bey, bu işte Melik Rahim ile devletin 
büyüklerini suçlandırdı. Onları tutup hapsetti, Melik 
Rahim'i (Sirvan) kalesine ve oradan da (Rey) ka· 
lesine göndererek h�psetti. 



KISAS-1 f;NDlYA UI • 1 ızs 

işte bu suretle Büveyhoğulları çökmüş, üç sene 

sonra da Melik Rahim, Rey kalesinde hapiste iken 

ölmüştür. Büveyhoğullan'nm son hükümdarı da bu
dur. 

Bu karışıklıklar arasında Şafiiler'le, Hanbeli 

mezhebi mutaassıpları mezhep kavgası ile Bağdat

lılar'ı rahatsız ediyorlardı. 

Tuğrul Bey Bağdat'da yerleşince, Melik Ra
him'in askerine ait yerleri zapt etti. Onların da çoğu 
Besasiri'nin yanına gittiler. Ve bu suretle Besari'nin 
başında birçok kalabalık toplandı. TuğruJ Bey'in 

emri ile (Nurüddevle) , çaresiz Besasiri'yi yanından 
uzaklaştırdı. 

O dahi Şam tarafında bulunan (Rahbe-yi Ma
lik) e giderek, Mısır ve Şam'ın sahibi olan (Mustan

sir Alevi) nin tabiyetine girmek için onunla haber-
leşmeye başladı. 

• 

O sene Yemen'de (Salibi oğlu Ebu Kamil) adın

da bir adam çıkarak, Batıniyye mezhebinde bulun
duğu için ahaliyi Mustansir Alevi aleyhine davet 

etti, bu suretle topluluğunu çoğaltarak Yemen'i aldı. 
448 senesi içinde Tuğrul Bey'in kardeşi (Da -

vud) Bey'in kızı (Aslan Hatun) ,  Halife Kaim ile 
evlendirildi. 

Bu sene Şiilerin mahallesi olan (Kerh) , <Meş
hed) ve sair yerlerde Şiiler'in ezanlanndaki (Hay
yala hayril amel) sözünü bırakarak, (Esselatü hay
run minennevın) yani "Namaz uykudan hayırlıdır" 

demelerini Halife emretti. Onlar da Sultan'dan kor
karak Halife'nin emrine uydular. 

Yine o sene (Vasıt) ın muhafızı (Ebu'l Gımfıim' .  
(Betayih) ahalisi ne kuvvetlenerek Jsyan etti. Mı-
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sır'ın sahibi Alevi Halife namına hutbe okudu. La
kin Bağdat'dan gönderilen yeteri kadar asker, Ebu'l 
Ganaim'e galebe çalarak, V�sıt'ı zaptetti. 

TUGRUL BEY'tN MUSUL 

TARAFINA GIDtŞt 

Sultan Tuğrul Bey, Bağdat'a gireli 13 ay birkaç 
gün olmuştu. Bu zaman içinde Halife ile görüşme
di. Yanındaki askeri ise, pek çok olduğundan, (Hae
cacı Zfilim ) in adeti gibi, şehirdeki evlere giriyor 
ve halka cefa ediyordu. Tuğrul Bey bundan rahat

sız olunca, 448 senesi Zilkadesi'nin 10. günü o.rdusu 
ile Bağdat'dan çıkarak, Musul tarafına gitti. Her ta
raftan askerinin toplanması için 449 senesine kadar 
(Tekrit) taraflarında bekledi. Sonra Musul'u alın
ca, Nusaybin tarafına gitti. El-Cezire'de Arap emir
lerinin topluluğu bulunduğundan, onların üzerine bir 
bölük göndererek, topluluklarını dağıttı. Sonra Di
yarbekir tarafına hareket etti. Fakat Diyarbekir 
emiri (Mervan-ı Kürdi'nin oğlu Nasrüddevle) ,  he
diyeler göndererek bağlılığını bildirdiğinden ona do
kunmadı. Fakat (Sencar) ı  zorla alarak, emirlerini 
ve halkının çoğunu idam etti ve memleketlerini 
yıktı. 

Musul civarını da zaptederek, kardeşi (tbra

him Niyru Bey} e verdikten sonra Bağdat'a döndU. 
Musul'un sahibi olan (Bedra'nın oğlu Kıriş) de gi
dip, Besasiri ile birleşti. 

Sultan Tuğrul Bey, Bağdat'a dönünce, askerin 
evlere girmelerini yasak etti. Sonra Halife ile görü�
mek istedi. I{alife de o senenin Zilkadesi sonunda 
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divanı topladı. Bağdat'm büyükleri hazır bulunduk

ları halde, Tuğnıl Bey, tanınmış kumandanları ile 

geldi. Halife hazretleri sırtında Hazret-1 Peygam
ber'in hırkası ve elinde asası olduğu halde, 7 arşın 
kadar yüksek bir sedirin üzerinde oturmuştu. 

Tuğrul, Bey, Halifenin huzuruna girdi, yer öp
tükten sonra Halife'nin elini öperek, hazırlanan kol
tuğun üzerine oturdu. 

Halife, vezirine dönerek: "Ona de ki, Emir-ül 

Mü'minin senin . çalışmalarına teşekkür ediyor, se
nin gelişinden de memnundur. Cenab-ı Hakk'ın ih
san ettiği memleketleri senin idarene verdi. Sen de 
Allah'dan korkup, kullarını gözet ve nimetin kadri

ni bil, adaleti yay, zulmıı kaldır ve halkın işlerini 
düzelt" deyince, Sultan Tuğrul Bey, yer öptü ve 
Halife tarafından kendisine hil'at giydirildi. Sonra 

Tuğrul Bey, Halife'nin elini öptü ve yüzüne gözüne 
sürdü. O vakit Halife ona "doğunun ve batının hü
kümları" diye hitab etti ve bir de ferman verdi. 

Tuğrul Bey çıkıp, gitti, sonda da Halife'ye el
libin altın para, birtakım eşya ve güzel atlara bin
miş, iyi silahlar ile silahlanmış 50 Türk kölesi gön
derdi. 

NtYAL BEY'tN tSYANI OZER1NE TUGRUL 
BEY'tN HEMEDAN TARAFINA GID1P 

GELMESt SffiASINDA ÇIKAN VAK' ALAR 

Sultan Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi ve Musul 
emiri olan tbrahim Niyfil Bey, 450 senesi içinde is
yan ederek Hemedan'a gitti. Tuğrul Bey de arka
sından koştu. Bağdat'daki Türkler de ona uydular. 
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Bağdat böyle boş kalınca, Besasiri, Kıriş ilt: 
birleşerek o sene Zllkadesinin 6. günü Bağdat'a gel· 
diler. Bir' hatta kadar çarpıştılar, nihayet Besasil'i 
kendi adamlarını toplayarak, hilMet merkezini yağ
ma etti. Bağdat'da Mısır sancaklarinı diktiler. Mı
sır ve Şam'ın sahibi olan Müstansir-i Alevi adına 
hutbe okuttu .. Ezanlar'da (Hayyala hayril amel) den
mesini emretti. 

Halife Kaimbiemrillah çares� kalıp, Kıriş'e sı 

ğındı. O da Arap adetince onu korumak için amca· 
zfıdesi (Muhariş) e  teslim etti. Muhlıriş. Halife'yi 
(Hadise-yi Ane) ye götürdü. Halife'nin adamları ka
çıp, Tuğrul Bey'in yanına gittiler. 

Besasiri, Bağdat'da yerleştikten sonra, Vftsıt ve 
Basra'yı da aldı. 

Sultan Tuğrul Bey'e gelince: Evvelce nevruz 
dolayısıyla askerini dağıttığından, yanındaki asker 
azalmıştı. Niyru Bey;in isyanı üzerine yanında bu
lunan süvarilerle onun arkasından koştu. Niyal Bey 
ise, başına çok kalabalık toplamıştı. Sultan, onun 
üzerine varmaya cesaret edemeyip, · Rey şehrine 
gitti. Ve kardeşinin çocuklanm yardıma çağırdı. 
Sultan Tuğrul Bey'in kardeşi ve Horasan emiri olan 
(Çağrı Bey Davud, 451 senesi içinde vefat �·\iğin
den, yerine oğlu (Alpaslan) ,  Horasan emin olmu.�
tur. Davud Bey'in, Alpaslan'dan bacıka (YakUti Bey) ,  
(Süleyman Bey) , (Kaadut Bey) adında üç oğlu daha 

/kalmıştı. Tuğrul Bey bu sefer onları çağırdı, onlar 
da birçok asker ile gelip, Rey civarında İbrahim Ni
yal Bey ile muharebe ederek, onu bozguna uğrattı
lar ve tutup Tuğrul Bey'e getirdiler. Niyal Bey, ara-
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sıra isyan eder, Tuğrul ·Bey de onu affederdi. Fa
kat bu sefer affetmeyip, boğdurdu. 

Sultan Tuğrul Bey, Niya.l Bey gailesini 1'rtadan 

kaldırdıktan sonra, Bağdat'a doğru yürüdU. Bağ. 
dat'a yaklaşınca, Besıisiri'nin ailesi ve ona bağh 

adamları kayıklara binerek, aşağıya doğru kaçblar. 

Bağdat'a girişleri · 450 senesi Zilkade'sinin 6 sınday

dı. Çıkışları da 451 senesi Zilkade'sinin 6 sına tesa

düf etti. Bu suretle Bağdafda kaldıkları zaman, tam 

bir senedir. 

Sonra Tuğrul Bey Bağdat'a ·geldi. Hemen Ha

life'nin getirilmesi için (Muhariş) e adam gönderdi. 
O da Halife'yi alıp getirdi. Halife, (Nehrevan) a  ge
lince, Tuğrul Bey çıkıp onu karşıladı. Büyük bir 
hürmet göstererek Bağdat'a getirdi. Hat� Tuğrul 
Bey, hilafet merkezinin kapısında bir teşrifatçı gi

bi durdu. Ve katırının gemini tutup, odasımn kapı
sına kadar götürdü. Halife hazretleri, Zilkade'nin 
sonunda evine girdi. 

Besasiıi, KUfe tarafına kaçtığından, Tuğrul Bey, 
(Humartekin Ti'ığrai) yi asker ile o tarafa gönderdi. 
Kendisi de arkalarından giti:i. Tuğrai, ansızın Besa
siıi'yi bastırdı. Besfi.sirl, Şam tarafına kaçamayıp, 
karşı koymaya mecbur oldu ve muharebe sonunda 
tutularak öldürüldü ve kesik başı Tuğrul Bey'e gö
türüldü, o da Bağdat'a gönderip halka gösterdi. 

452 senesinde (Merdasoğulları) ndan (Şiblüddev
le'nin oğlu Mahmud) ,  Halep üzerine gitti ve Mus
tantir Alevi'nin .askerine galebe çalarak,, Haleb'i 
zaptettl. 

F. t 
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V E F A T L A R  

Halife Kaim'in oğlu (Zahiretü�din) , 441 senesi 

Zllkade'sinde vefat etti. (Ercuvan) adındaki cariye
si ondan hamile idi. 448 senesi içinde bir erkek ço

cuk doğurarak adını (Abdulah) koydu. Dedesi 
Kaim'den sonra hilafet t.ahtına oturan (Muktedi) , 
işte bu çocuktur. 

449 senesinde pahalılık ve veba çıkarak, sayı-
sız adamlar öldü. ) 

Yine o sene içinde meşhur ama şair (Ebu'l Ala 
El-Mu'arri) öldi.l. tlmi ve bilgisi ile şöhret bulan bu 
ş§.iri anlatmak fazla olur. Fakat şiirlerinde ölçüsüz 
ve dine karşı bazı sözleri vardır. 

Bltveyhoğu11arı'nın son hükümdarı olan Melik 

Rahim, 450 senesinde Rey kalesinde hapiste iken 
vefat etmiştir. 

O sene "Kadıların kadısı" (Ebu'l Hüseyin Ali 
El-Maverdi) de 86 yaşında baka filemine göçtü. 
"Havi", "Ahkam-ı Sultaniye", "Kanun-u Vezaret" 
gibi meşhur birçok eserleri vardır. Fıkıh ilminin 
(Ebiı Hamid Esferayini) den okumuştur. (Mesud'ttn 

oğlu Sultan Ferruhzat) ,  451 sene� başında öldü.. 
Kardeşi (tbrahim) tahta çıktı ve hemen Horasan 
Ynlisi (Mikail'in oğlu Davud) ile suDı yaptı fakat 
arası çok geçmeden Davud Bey de vefat etti. 

452 senesincle Halife Kaim"in annesi (Bedrüd
dUca) vefat etti. Aslında bir Ermeni cariyesiyEli. 447 
senesinden beri kU'zey Afrika'da başlı başına hükü· 
met süren (Badi!'in oğlu Muiz) ,  453 senesinde ve
fat etti. Yerine oğlu (Temim) geçti. Fakat yukal'l
da yazıldığı gibi, Musta:nsir Alevi tarafından göndv-
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rilen iki Arap kabilesi, . Afrika şehirlerinde idareyi 
ellerine almışlardı. Bu kere Muiz'in vefatı üzerine 
d� enun memleketlerini almak istemişti. 

Yine o sene Nusaybin ve Musul'un emiri olan 
(Bedra'nın oğlu Kıriş) vefat etti. (Akiloğullan) tq>· 
larup, oğlu (Ebu'l MekArim Müslim) i onun yer.ine 
geçirdiler. 

Yine o sene Diyarbekir'in sahibi (Mervan-ı 
Ki.irdi'nin oğlu Nasrüddevle Ahmed) , 80 küsur yaşın
da iken vefat etti. Emirlik müddeti 52 senedir. Mem
leketini çok iyi idare etti, hududunu .da çok güzel 
korudu. Hakikaten dünyadan kiı.m aldı. Zamanında 
emsfili görülmedik bir tarzda nimetler içirtde yaşa
dı. Aşçılık sanatım tamamlamak için Mısır'a aş

çUar göndermişti. Şarkıcı cariyelerinin içinde 500, 
hatta daha fazla altına satın alınmış _kızlar var
dı. Meclisindeki süslerin, zinetlerin kıymeti ikiyüz
b.in altın değerinde tahmin olunuyordu. Sultan Tuğ· 
nıl Bey'e çok ağır ve görülmemiş hediyelerle bera
ber yüzbin altın göndermişti. ölünce yerine oğlu 

(Nasr) geçmiştir. 

TUCRUL BEY'lN VEFATI VE ALPARSLAN'IN 
TAHTA ÇIIUŞI 

Sultan Tuğrul, bir zamandan beri Halife Kaim'
bı kızım istiyordu. Halbuki o zamana kadar hü
kümdarlardan hiç birine Halife .kızı verilmemişti. 

Burıdan dolayı Halife Kaim de vermek istemedi. 
Sultan Tuğrul, her istediğim elde �tmiş idi. Du 

arzusuna da kavuşursa, Peygamber sülalesine ço
euklarını nisbet edecekti. Ve eski hükümdarlamı el· 
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de edemedikleri şeref ve iftihara kaWŞacaktı. Israr 
kar§lsında Halife, çaresiz kalarak, teklifini kabul 

etti. 4.54 .senesi içinde Halife'ntn kızı ile Stıltan Ttığ
nıl'uıı nikahları . yapıldı. 455 senesi Sefer' inin orta
lanna da düğünleri oldu. 

Sultan 'l\ığrul'un Halife�ye ve veliahti olan to
rununa ve kızı Sultan'a hediye etmiş olduğu 'mallar 
ve kıymetli mücevherler, takdirin ve hesabın dışın
dadır. Hele düğün gecesi yeni gelin olan Sultan, sa
rayda bir altın taht üzerine oturtulduğu zaman, 
Sultan Tuğrul, yanına gelip yer öpmüş ve Sultan 
ayağına kalkmadığı gibi, o da duvağını açmamıştır. 

Fakat Tuğrul'un o esnada saçtığı cevherlere kıymet 
takdir olunamaz. 

Sultan Tuğrul, Sefer ayında bu suretle maksa

dına nail olduktan sonra, yeni zevcesi olan Halife 

keıimesini alıp, Rey şehrine götürmüştü. Fakat ora
da haştalanarak Ramazan'ın 8. günü vefat etmiş
tir. (Allah rahmet etsin ve taksiratını affetsin) . Ye
rine kardeşinin oğlu ve Horasan valisi olan (Alpars
lan) tahta çıktı ve (Adududdevle) Iakabını aldı. 

MAcRtB'lN DURUMU 

Yukanda geçtiği gibi, doğuda Büveyhoğullan 
devletinin çökmesi ile, Selçuklular devletinin doğuşa 
sırasında kuzey Afrika' da (Murabitin) , yani (M'ü
leı::simin) devleti kurulmak üzere idi. 

Mülessimtn, erkeklerinin yüzü peçeli olan muh
telif kabilelerdir. En meshurları (Lumtfıne) 1{8-
bilesidtr. Bunlar eskiden beri Berberi şehirleri ile 

Sudan şehirleri arasındaki sahrada yaşıyorlardı ve 
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.Mecusi dinindeydiler. Oçüncü asırda Müslüman ol
dular. Sudan halkından da birçok kabileleri Müslü
man dinine soktular. Sonra aradan uzwı zaman ge
çince, dinin esaslanm ve tslAın'ın şartlannı unut
muşlardı. 

Onlardan (Cevher) adında biri �48 senesinde 

hacca gitmiş ve dönüşünde o kabilelere tsıarn dini
nin ahkarnım öğretmek için (Yiısinoğlu Abdullah) 
adındaki filimi alıp, (Lumtfme) kabilesine getirdi. 

Yasinoğlu, onlan tslam şeriati ile amel etmeğe 
çağırdı. Bir kısmı kabul etti, bir kısmı da reddettL 
Yasinoğlu, · kabul edenlere: "Rededenler ile döğüş

mek lazımdır. Siz içinizden birini kumandan seçiniz" 
dedi. Aralarında görüşme yaptılar. Lumtune şeyhi 
(ömer'in oğlu Ebı'.ibekir) i  Beyliğe seçtiler ve ona 
biat ettiler. Yiısinoğlu, ona "Emir-ül Müsllmln .. laka
bın]( takdı. tstarna bağlananlar, Ebubeklr'in başına 
toplandılar. Yasinoğlu, onlara da (Muri.bitin) adını 
vererek, harbe teşvik etti. (.., 

Murabıtlar hemen harbe kalktılar, dinin hü
kümlerine uymayanlar ile fesa.d çıkaran asilerden 
ikibin kadar adam öldürdüler. Bunun üzerine sah
radaki kabileler hep baş eğdi, Murabıtlar'ın kuvvet· 
leri bu suretle artmış oldu ve içlerinden bir kısım da 
Yiısinoğlu Abdullah'dan din ilmini öğrendiler. 

Emir seçilen Ebubekir ile Yasinoğlu Abdullah, 
böylece mustakil bir duruma gelince Cevher, onlara 
hased ederek, işi karıştırmaya başladı. Cevher'fıl 
topluluğu bölmeğe kalkışması 07.erine, verilen karar 

De Cevher öldürüldü. Sonra Murabıtlar ile (Sus) 
ahalisi arasında çıkan muharebede filim Yhlnoğlu 
Abdullah öldü. 
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Sonra Murabıtlar, (Sicilmase) üzerine yürüdü
ler ve muharebe sonwıda galebe çaldılar ve Sicil
mase emirini öldürdüler. Emir EbUbekir, 353 sene
sinde o suretle Sicilmase'ye sahip olduktan sonra. 

amcazadelerinden (Taşkın'ın oğlu Yusuf) u Sicilma
se valisi tayin etti. Yanına asker katarak (Sus) w.e

rine gönderdi, o da gidip Sus şehrini zaptetti. 

Murabıtlar'ın erkekleri yüzleri peçeli gezdik
lerinden, onlara (Mülessimin) dahi denir. 

O zaman Kuzey Afrika emiri olan . (Muiz'in oğ
lu Temim) ile akrabasından (Hamrnadoğlu) arasut
da devamlı bir düşmanlık vardı. Evvelce geçtiği gi
bi, Mısır'dan Afrika'ya gönderilen (Riyah) ve (Zağ
be) kabileleri bazı Arap kabileleri ile birleşerek. 
Hammfıdoğlu ile şiddetli muharebeler yaptılar. Araı>
lar bütün memlekette idareyi zorbalıkla ele aldıkla
nndan, Afrika şehirleri harap olmuştur. 

Tunus valisi, (Muiz'in oğlu Temim) e isyan ede
rek, (Hammad'ın torunu ve Alyas) ın oğlu (Nasır) a 

sığıntı. Temim, (Mehdiye) den büyük bir ordu gö• 
dererek, 58 senesinde Tunus'u zaptetmiş, sonra ken
disine isyan eden öteki şehirleri de emri altına al
mıştır. 

Ebubekir, 462 senesinde vefat edince, Mura
bıtlar, birleşerek (Taşfin'in oğlu Yusuf) u  ittifakla 
emirliğe seçtiler ve "Müslümanlar'ın emiri" diye de 
takaplandırdılal'.. Ondan sonra Yusuf, (Merakeş) şeh
rini yaptı ve orasını hükümet merkezi ilan ettL 

Sonra da (Septe) ve (Tanca) gibi birçok şehirleri 
alarak, memleketini genişletti ve askerini çoğalttı. 
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SULTAN ALPARSLAN 

Yukarıda geçtiği gibi, 445 senesi Ramazan'ında 

Tuğrııl Bey'in Rey şehrinde vefatından sonra karde
şinin oğlu ve Horasan valisi olan ( Alparslan) , tah
ta çıkmıştı. Amcası ve Herat emiri olan (Mikfül'in 
oğlu Fahrülmelik Peyko) ,  istiklal davasına düşerek, 
Alparslan'a isyan etti. O sırada (Hatları) ve (Saga
niyan) Beyleri de isyan etmiş olduğundan, Alpars· 
lan, 465 senesi içinde önce Hatları üzerine yürüdü. 
Hatlan emiri kaleye kapandıysa da, bir burç üzerin· 
de dolaşırken, dışarıdan atılan bir ok ile ölünce, ka· 
le teslim oldu. Sonra Alparslan, Herat kalesinde 

Peyko'yu sarıp sıkıştırınca, o da teslime mecbur ol· 
du. Alparslan ona ikram ederek hürmet gösterdi. 
Sonra (Saganisyan) a gidip, dağın tepesindeki şeh· 
rin kalesini zorlayarak aldı ve kumandamın tutup, 
idam etti. 

O sene Bağdat'ın tertip ve düzene konması için 
kumandanlarından birini Bağdat'a (Subnşı ) · tayin 
etti. Alimleri de Tuğrul Bey'in zevcesi Halife kızı 

(Seyyide ) yi de onların yanına katarak Bağcfat'a 
gönderdi. Halife, büyük divanı kurdu ve AJparsJan'
ın elçilerini kabul ederek, ona saltanatı verme me
rasimini yaptı ve hil'ati de elçilere teslim ederek, 
gönderdi. Bağdat minberlerinde de (Sultan Alpars
lan) adına hutbe okunmasını emretti. 

Selçuklular'dan ($ahabüddevle Kutulmuş Bey) 
ki sonradan Konya'da hükilmet süren Selçuklular 
hükümdarlarının ceddidir - amcazadesi Tuğrul Be.y 
zamanında serhadlerde dolaşıp, Rumlar'ın diyarına 
l':'�za ederek, birçok servet ve kuvvet kazanmış ve 
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Malatya taraflarını da ele geçirmiştir. Bu sefer ba

şına büyük bir kalabalık toplayıp, Alparslan'a isyan 

etti ve Rey şehri Uzerine hareket etti. Bunun üzeri

ne Alparslan 457 senesi Muharrem'inde Nisabur'dan 

bir ordu gönderdi. Bu ordu (Mefaze) den hareketle 

Kutulmuş'dan evvel Rey şehrine geldi. Sultan Alp

arslan da veziri (Nizfunülmülk) ile beraber Nisabur'

dan çıkıp, (Damegan) a geldi. Kutulmuş Bey'e adam 

gönderip, akrabalık hukukunu gözetmesini isteye
rek ona nasihat ettiyse de, Kutulmuş, askerinin çok

luğuna güvenerek, ona yüksekten cevap verdi ve 
Rey köylerini yağmaya basladı. 

Alparslan, her ne kadar Kutulmuş'un askerinin 

çokluğundan korktuysa da, Nizamülmülk ona cesa

ret vererek askerini iyice düzenledi, hücum duru

muna soktu ve harbe başladı. Kutulmuş'un askeri 
çok olduğu halde ordusu bozuldu ve kalelerinden 
biri olan ( Girtkfıh) kalesine doğru kaçtı. 

Alparslan'ın askeri tozu dumana katarak harb 

meydanına girince, Kutulmuşun cenazesini gördüler. 
Meğer harb sırasında kaza ile attan �üşettk, başı 
bir taşa çarptığı için ölmüştür. Alparslan, amcasım 

bu halde görünce, çok üzülerek matem tuttu. Ku· 
tulmuş Bey'den sonra oğlu (Süleyman Bey) , onun 

yerine geçerek Rum diyarının hükümda.-ı olmuş

tur. Muharrem'in sonunda Alparslan, Rey şehrine 

girdi ve Rebiülevvel'in içinde Rey'den çıkıp, Azer

beycan tarafına gitti. Kestirme yollardan geçettk 
(Nahcevan) a  geldi. Yukarıda geçtiği . .gibi, Halife 

tarnfınd:m gönderilen elçiler i1e hil'at, kendisine ve

rildi. o rla kumandanlan \te Halife'nin elçileri önün

de Halife'ye biat etti. 
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Hükümdarlar ve etraftaki beyler de Sultan 
.Alparslan'a baş eğdiler, askerleri ile gelip, ordusu
ııa katıldılar. O da büyük bir ordu ile (Aras) neh
rini geçip, Gürcistan üzerine yürüdü. Birçok kale
ler ve pek çok memleketler aldı. 

Gürcistan kralı, her sene haraç vermek üze
re aman istediğinden, Alparslan onunla sulh yapa
rak, Isfahan'a döndü. Oradan (Kirman) a gitti, kar
deşi (Kavort Bey) onu karşılayarak, emrine girdi
ğini bildirdi. 

Sonra Alparslan Merv'e gitti. Ve oğlu (Melik
-şah) a Maveraünnehir hükümdarı olan (Hakan'ın 
kızı Türkan Hatun) u, öteki oğlu (Aslanşah) a  da 
<iazne sahibinin kızını aldı. Bu suretle hem hakan 
ile, hem de Gazneli devleti ile akrabalık peyda 
�tti. 

458 senesinde Alparslan, oğlu Melikşah'ı veliaht 
yaptı. Ve hutbelerde adının söylenmesini emretti. 
Muayyen bir vergi ile (Mazenderan) ı Peyko Bey'e 
ve (Belh) i kardeşi Süleyman Bey'e, (Harezm) i öte
'ki kardeşi Aslan Ergü'ya, (Merv) i öteki oğlu .As-
1an Şah'a, (Saraniyan ve Taharistan) ı kardeşi tı
yas'a, (Bahşur) vilayeti ile etrafını akrabasından 
Ertaş'ın oğlu Mesud'a, (tsfizar) vilayetini de Er
taş'ın oğlu Mevdud'a verdi. 549 senesinde Sultan 
Alparslan, Faris ülkesini aldı. 

Alparslan'ln büyük veziri (Nizamülmülk) ün 
l3ağdat'da yaptırmağa başladığı (Nizamiye Medre
-sesi) bu sırada tamamlandı. Müderrisliğine o asrın 
en büyük alimi ve takva sahihlerinin reisi olan (Şeyh 
EbCi lshak Şirazi) tayin edildi. O sırada medresenin 
mrla alınmış bir arazi üzerine yapıldığını şeyh işi-
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t:nce, açılı� gününe gitmedi. Büyük bir kalabalık 
toplarunıştı. Şeyh arandı, bulunamadı . Halk sabır

sızlıkla bekliyordu. O sır3da bazı kimselerin delfı

lcti ile "Kitab-ı Şamil" sahibi olan (Ebu Nasrüssab
tıah) kürsüye gelerek, ilk dersi verdi. Ve 20 gün ka-

dar o medresede ders okuttu. Sonra Şeyh Ebu ts
hak meydana çıktı. Nizfımülmülk onu işitince, kıya

met kopardı. Sonra Ebu ishak yatıştırılarak Niza

miye Medresesinde ders okutmaya başlamıştır. 

Müseyyeboğulları'ndan Mwml 'un sahibi olan 

� Kıriş'in oğlu Şcrcfüddevle) ,  460 senesinde (Mus

tansir A!evi) ye bağlı olan ( Külaboğulları ) ile mu
harebe ederek onlara galebe çaldılar, ellerindeki 

Mısır sancaklarını nlıp, Bağdnt'a gönderdiler, orada 

kırılarak halka gösterildi. 461 senesinde Şam'da 
! doğulular) ile (batılılar) birbiriyle muharebe eder

ken me!3hur (Emevi Camii)  yandı. Ve bütün güzel

likleri ile yok oldu. 

462 senesinde Maveraünnchir hükümdarı ve 
Türl<istan hakanı olan (Tokgaç) ölünce, yerine oğ

: u  (Şcmsiilmclik Nasr Han) geçti. 

Yine o sene Mc!�ke emiri ( l!fl�im) in oğlu (Mu

hammed ) in elçisi ile oğlu, Sultan Alpargl�n'm yanına 

gidip, Mekke-i Mi.ikerreme'de Halife (Kaimbiemnl-

15.h ) ile Sultan Alparslan'ın adına hutbe okuyac*

larını ve Mısır'ın sahibi olan Alevi Halifesinin adını 
kaldıracaklarını ve ezanlarda (Hayyala hayril amel·) 

sözünü terketmf!; olduklarını haber verdiler. Alp.. 

arslan, ona 30.000 altın ve çok kıymC'tli elbise ve
!"erek, senede de 10.000 altın tahsis etti. 

l\'Iısır sahibi olan Mustansir Alevi'ye bu iş çok 
H�r geldiyse de, o zaman onun böyle şeyleri dü-
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Şlnmeye vakti yoktu. Çünkü bir iki seneden �ri 
Mısır'da çok büyük bir kıtlık ve pahalılık devam 
-ediyordu. Halli: birbirini yiyor ve bir çoğu açlıktan 
Bağdat'a kadar kaçıp gidiyordu. Halbuki annesi. 

-devlet işini eline alarak her işe karıştığı için, hükü
met idaresi bozulmuştu. Türk askerleri ile kölemen
ler arasında muharebeler oluyordu. Nihayet devle
tin idaresi zorbaların eline geçti. Asker ise, ulüfe 
istemekte israr ediyordu. Mustansir Alevi, hazinede 

ne var ne yoksa ucuzca satmaya mecbur oldu. Tüc

car, bu eşyayı alarak 463 senesinde Bağdat'a gö
türüp, sattılar. 

O sene Halep'de (Halife Kaim) ile (Alparslan) 
.adına hutbe okundu. Halep emiri olan (Merdas'ın 
'torunu ve Salih'in oğlu Mahmud) ,  sultanın kuvvet 
ve kudretinin arttığını görünce, kendisinin gelece
ğinden korkmağa başladı. Haleb'in ileri gelenlerini 
ve şeyhlerini topladı, Selçuklu Devletinin kuvvetin
den ve büyüklüğünden bahsederek: "Bu yeni ve kuv

'Vetli bir devlettir. Mezheb ayrılığı dolayısıyla onlar 

sizin kanlarınızı helal sayarlar. Zamanında çare dü

şünülmelidir. Bana kalırsa, Mısır'dan vazgeçerek, 

hutbeyi, Abbasi Halifesi ve Selçuk Sultanı adına 

okumak lazımdır." deyince, Haleb'in eşrafı ve şeyh
leri de bu fikri kabul ettiler. Müezzinler, Abbasi

lerin alameti olan siyah elbiseleri giydi (Kaimbi

emrillah) ve (Sultan Alparslan) namına hutbe o"un

du. 

O sırada Alparslan'ın oğlu Melikşah, kuman
danlarından (Atsız) namında biri bir fırkrı Türk 
askeri ile Filistin'e gidip, (Remle) şehrini, sonra da 
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(Kudüs) ü aldı ve Şam'ı sararak, etrafım yağma 
etti. 

(Ermanos) adındaki Kayser de, Rum, Frenk, 
Rus, Gürcü ve diğer milletlerden 200.000 asker top
layarak tslam hududuna hücum etti. (Ahlat) taraf
larından ( Malazgirt) e  kadar geldi. 

Alparslan, (Huy) şehrindeyken bunu haber . al

dı.  Harb için hazırlık yapmak istediyse de ordusu 
dağınıktı. Bir anda onları toplamaya vakti yoktu. 
Hemen ailesini, hazinelerini ve eşyasını veziri Ni
zamülmUlk ile Hemedan'a gönderdi. Kendisi de
l 5.000 kadar atlı ile düşman üzerine yürüdü. ön
cüleri, Ahlat yakınında Kayser'in 10.000 kişilik ön
cüsü ile karşılaştı ve muharebe sonunda galip gel· 
di. Fakat Rum ordusu Sultan'ın askerine karşı kat 
kat çoktu. Sultan, anlaşmak isteği ile Ermanos'a 
adam gönderdi. Kayser; "Sulh Rey şehrinde olur .. 
diye cevab verince, Alparslan pek çok müteessir
oldu. 

O sırada hanefi alimlerinden (Abdülmelik Bu
hari'nin oğlu Muhammed) ,  Sultctn'a dönerek ; "Sen 
bir din için çarpışıyorsun ki, Cenab-ı Hak o dini 
koruyacağını ve öteki dinlere galip kılacağınl- vaad 
buyurmuştur. Umulur ki, Cenfıb-ı Hak bu fethi sa
na kısmet etmiştir. Şimdi Cuma günü öğleden son
ra hatipler minberlerdeyken, düşmanı karşıla ki, 
hatipler o zaman askerlere yardım duasında bulu
nurlar, o saatte yapılan dualar kabul olunur." de� 
di. Aynı saatte Alparslan askeri ile namaz kıldık
tan sonra ağladı, halk da onunla. beraber ağlaştı .. 

dua etti, herkes de ".ı\min" dedi. 
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Sonra askere dönerek: "1stcy('n gcı'i dönsün. 

.Burada Sultan yoktur. ,Ben de sizin gibi bir nefe
rim" "dedi, yayım ve tirkeşini attı, yalnız kılıç ile 
kalkanını aldı ve kendi eli ile atının kuyruğunu bağ
ladı . Askerler de onun yaptığım yaptılar. Alparslan. 
beyazlar giyip: "ölürsem kefenim budur." diyerek 
tütsülendi ve güzel koku süründü. Asker de onwı 
-gibi ölüm eri oldular, kendisi bir nefer gibi yürüdü, 

.asker de ona uydu. 
Rumlar'ın dağlara, ovalara sığmayan ordusuna 

-yaklaştıkları zaman Alparslan, tekbir getirip, kük

remiş aslan gibi düşmana hücum etti. Askeri de 
kaplanlar gibi onunla beraber düşman ordusunun 

içine daldılar. O sırada şiddetli bir rüzgar çıktı. To. 
:zu toprağı düşman askeri üzerine sürünce, göz gözü 
görmez oldu. Rum ordusu bozuldu. Türkler, kollan 

yoruluncaya kadar onları kırdılar. Sahralar düşman 
·resetleri ile doldu. 

Çelimsiz bir köle, giyimli ku�amlı birini ô11dür

mek üzere idi. Yanındaki adamlardan biri : "Aman 
ona dokunma, Kayser'dir" dedi. Onu alıp, Alpars
lan'ın huzuruna götürdü ve kimliğini haber verdi. 

Alparslan Kayser'e : "Ben sana sulh için adam gön

derdim, sen kabul etmedin, kendini bu fe1akete dü
şürdün" deyince; "Başıma kakma, ne yapacaksan 

bir ayak evvel yap" dedi. Alparslan : "Eğer sen beni 

-esir edeydin ne yapardın ?" deyince; "Fena yapar
dım" dedi. "Ya benim sana ne yapacağımı zanne

dersin?" demesi üzerine: "Ya ö!dürUrsün, yahut bü

tün memlekette teşhir edersin, para karşılığı salı

vereceğini dU�ünemiyorum" <'ll?dfüte AJpnrsl�m "BC'
nim ise niyetim hudur" dedi.  Ermanos birbuçuk 
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mnyon altın vermek Rum diyarında bulwıan es1r

lerin hepsini amd etmek şarU ile 50 seııe için bir 
andlaşma yapmağa karar verdiler. 

Alparslan, Ermanos•u bir çadıra oturttu ve ona 

onbin altın yol parası verdi. Kumandanlarından esir 
olanları da salıverdi, ertesi gün de ona hil'at iİYdir
diler. Ermanos, bu okşayıcı muameleyi görünce,. 

"Halifeniz hangi taraftadır?" dedi Bağdat tarafımı 
gösterdikleri zaman, o tarafa doğru döndü ve tapın

dı. Müslümanların çok güzel olan ahlakını methetti. 

Sonra Alparslan da onun yanına koruytıcu ıtsker
ler verip, emin bir yere kadar gönderdi. 

Rumlar, Ermanos'un esir alınması üzerine, (Mi-
hail) i tahta çıkardılar. Ennanos, Ermenistan'da bir 
köşeye çekilip oturdu. Fakat Alparslan'a toplayabil
diği ikiyüzbin altın ile, mücevherle süslü bir altın 
tabak gönderdi. Ve sonra Ermenistan'a htikilındar 

oldu. 

O vaktin şairleri bu zaferden dolayı Alparslaıt 
hakkında pek çok şiirler söylediler. Hakikaten d& 
bu zafer bütün cihanda az göriilmü� fetihlerdendir. 

464 senesinde Bağdat zaptiye nazırından Halife
şikayet ettiği için, Sultan tarafından değiştirildi 

ve (Sa'düddevle Gevheriiyin) , Bağdat zaptiye nazın

oldu. 

O sene Halife Kaimbiemrillfilı, Alparslan•a oğlu 

veliahdı olan (Melikşah) a  hil'atler gönderdi ve ken� 
disinin torunu ve veliahdı olan (Muktedibillah) için 
A1paslan'm kızını istedi, Sultan da uygun llulmakla.. 
Ni�bur'un dışında nikahlan kıyıldı. 



KISAS-! SNBlYA Dl - 1 141 

ALP ASLAN'IN öLDüROLMESl 

Alpaslan'ın Miıveraünnehir emiri olan (Şemsül
melik Tekin) ile araları bozulmuştu. Alpaslan. 465 
senesinde Ceyhun nehri üzerine bir köprü kurup, ikı 
yüzbin asker ile Maveraünnehir'e geçti. Adamlan, 
Rebiüievvel içinde (Yusuf Harezmi) diye bilinen bir 

kale kumandanını tutup, tahtının yanına getirdiler. 

Dört kazık çatılıp da, ellerinin ayaklarının onlara 
bağlanmasını emretmesi üzerine Yusuf, Alpaslan'a · 
"Be alçak adam, benim gibi yiğit böyle mi öldürü
lUr? deyince, Sultan hiddetlenip, yayını aldı ve "bı
rakın §unu" dedi. Sultan ona bir ok attı, fakat vu
ramadı, hemen hemen o güne kadar attığı okların 
şaştığı yoktu. 

Yusuf, birdenbire Sultan'ın üzerine sıçradı, Sul
tan tahtından inerken ayağı kayıp, yüz üstüne düş
'tü. Yusuf üzerine çullanıp, yanındaki bıçak ile boş 
böğrünü yardı. Kumandanlardan birini de yarala

tlı, mehterler üşüşüp, Yusuf'u öldürdüler. 

Alpaslan, yaralı olarak çadırına giderken; ''He!° 
ille zaman düşman üzerine hücum ederken Allah'dar. 
yardım isterdim. Dün bir tepe üzerine çıkmıştım. 
Aske;rin çokluğundan, ordumun azametinden ayağı
mın ctltındaki dağ sallanıyor gibi geldi. Kuvvetime 

:aldandım, kendi kendime (ben dünyanın padişahı
yını, beni kim yener) dedim. Bugün Cenab-ı Hak. 
·en aciz bir kulu ile benim aczimi yüzüme vurdu" 

Ceyip, tövbe ve istiğfar etti. Ve Rebiülevvel'in 10. 
günü vefat etti. Kerim, adaletli, kahraman, emsru

'Slıı bir kumandandı. Meclisinde daima tarihler ve 
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hükümdarlara ait kitaplar okunurdu. Saltanat mUd

deti 9 sene, 6 ay ve bir kaç gündür. Menkibeleri 

çoktur. Etraflıca anlatmaya bu kitabın tahammülü 
yoktur. (Allah gani gani rahmet eylesin) 

MEL!KŞAH'IN TAHTA ÇIKIŞI VE 
BAZI VAKALAR 

Alpaslan'ın vefatında oğlu ve veliahti olan (Me

likşah) , beraberinde idi. Orduda asker arasında tah

ta oturdu. Babasının büyük veziri Nizamülmülk'ü 

yerinde bıraktı, (Atabey) Unvanını vererek, adeta 
kendisine bir istiklfü kazandırdı . O da, doğrusu iyi 

idaresi ile bu iltifat ve takdire layık olduğunu mey

dana koymuştur. 

Melik!}Uh, Nizamülmülk ile beraber Horasan ta

rafına geçtiler ve ordu ile Nisabur'a, oradan da Rey 

şehrine gittiler. 

Kirınan'da bulunan (Davud'un oğlu Kavork 
Bey) ,  Alpaslan'm vefatım işitince, Rey şehrini al

mak için hareket etmişti. 1\Ielikşah ise, Nizamülmülk 

ile beraber ondan evvel Rey şehrine gidip, ona ka�ı 

çıktılar. Hemedan'a yakın bir yerde muharebe baş

ladı. Kavork Bey'in sol kolu Melikşah'm sağ kolu:ry .. 

bozmuşken, Melil<şah'ın sol cenahında bulunan Arapı 

ve Kürt askerleri Kavork Bey'in sağ cenahını boz

guna uğrattı, öteki kollar da bozuldu. Kavork Bey,. 

kaçuysa da, gizlendiği bir köyde tutulup, iclam edil

di. 
Sultan Melikşah'ın kardeşi ve Belh vaHs! olan 

(Eyaz) dan da böyle bir isyan hareketi be'.�leniyor-
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du. Fakat 466 senesinde vefat ettiği için, Melikşah 
onun gailesinden kurtulmuştur. 

Melikşah'ın kumandanlarından ( Gevherayin) , bu 
senenin Sefer ayında Bağdat'a gelip, Halife Kaim
biemrillah umum divanı toplayarak, Melikşah'a sal
tanatı verdi ve saltanat fermanını da kumandan 
Gevherayin'e teslim etti. 

Maveraünnehir emiri ve Türk hakanı (Şemsül
melik Tekin Han) , Alpaslan'ın vefat haberini alıp, 
Melikşah'ın döndüğünü öğrenince, Semerkant'ten 
hareket ederek, (Tirmiz) şehrini istila etti. O sene 
Melikşah, Nizamülmülk ile beraber gidip, Tirmiz'i 
geri aldıktan sonra, Semerkant'e doğru yürüdü. 

Hakan Tekin, Tirmiz'e tecavüz etmiş olduğun
dan dolayı özür dileyerek ve aynca Nizamülmülk'e 
de baş vurarak sulh istedi. Melikşah da kabul ede
rek anlaşma yapıldı, sonra Horasan'a ve oradan da 
Rey şehrine dönüldü. Belh vilayetini de kesin bir 
haraca bağlayarak kardeşi (Tekeş) e verdi. (Tekeş, 
"Habeş" vezninde eski hükümdarlardan bir padişa
hın adıdır. üzüm çekirdeğine de Tekeş derler) . 
(Burhan-ı Katı' tercümesi. .. ) 

Mısır'ın idaresi askeri kumandanlardan ·zorba
ların eline geçtiği için, Mustansir. Alevi'nin hükmü 
kalmamıştı. Şam eyfiletinin valisi olan (Bcdrice
mali) ye kendi halinden şikayet edince, Bedricemii.
li, 467 senesinde ansızın Mısır'a gidip, zorbalığa kal
kan kumandan ve zabitleri tutarak idam etti ve Mı· 
ıır işini yoluna koydu. 
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BOYüI�LERtN VEFATI 

463 senesinde (Muhammed Me:rvezi'nin oğlu 

Ahmet ) in kızı meşhur muhaddislerden (Kerime Ha
tun) , Mckk€'de vefat etti. "Sahih-i Buhari" yi oku 

turdu. Ve "Sahih-i Buhari" yi senetleri ile birlikte 
en iyi bi!enlcrin ilkidir. (Allah gani gani rahmet ey
lesin) 

Yine o sene meşhur "Tarih" in sahibi (Sabit-i 

B:ığdiidi'nin torunu ve Ali'nin oğlu Ebubekir Ah
med ) ,  Bağdat'da vefat etti . 60 dan fazla eseri vardır. 
Zanıanındn dünyanın önde gelen alimi idi. Aslında 
fıkıh alimi iken, sonrad�n hadis ve tarih ilimlerine 

olan meyli daha çoğalmıştır. 

Hadis hafızlarından o zanıan en meşhur iki zat 
vardı. Biri şark'ın hafızı idi ki, işte bu (Hatib-i 

Bağdadi) dir. öteki garb'ın hafızı idi ki, "Kitab-ı 

lstiab", "Kitab-ı Temhit" ve "Kitab-ı Behçet-ül Me
calis" gibi başkaca eserleri de olan (Abdülberr-i 

Kurtubi� nin oğlu (Ebu Amr) de o sene Endülüs'de 

(Şatıbu) şehrinde vefat etti. (Allah her ikisine de 
rahmet etsin) 

465 senesinde (Me'mlBl)Wl torunlarından (�e

rlf Abdüssamed) ,  Bağdat'da vefa.t etti. Ha.tis i1min
de sözü ve senedi çok yüksek bil" zatl:I. 

Yine aynı sene (Rabih :aem Abbas) denilen 
fMühtedibiHah} tın torunlannflım (A.Wnhıl oilu Şnif 

Muhammerl� vefat etti. Meşlım' ıwukacfd.iliı, hmtPn 
(Dfırakutni) dm rivayet eden hadis Miwderinhıı so
nuncusudur. 

Tasavvuf .Nminde a.snmn imiıru ve nıe�Iımr 
eserlerin sahibi olan Umam Ebu Kasım e1-Kufeyri} 
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o sene vm'at etti. Kendisinjn bir kısrağı vardı. Yirmi 
sene W1<1•r ona binmişti. VE1fatında kısrak, bir hafta 

bir şey yemeyip öldi. 
466 senesinde (Ebu Cafer-i Semnani'nin oğlu 

Kadi Ebu'l Hüseyin) vefat etmiştir. Ne gariptir ki, 
itikatta Hanefiler, (Matüridi) ;  Şafiiler, (E:J'ari) ola

gehnişlerken, gerek Ebu'l Hüseyin, gerek babası 
Eb\ı Cafer, Haı:ıefi olduklan halde Eş'ari mezhebini 
çok kuvvetli tutuyorlardı. Ebu Ciıfer'in bu yolda bir 
çok eseri vardır. 

HAL"!:FE KAtM'tN VEFATI VE 
MUKTEIMBtLLAH'IN YEmNE Gl!JÇtŞt 

Emir-ül Mü'minin Kadirblllah'ın oğlu (Kaim
biemrillah) , 467 senesi Şabanının 13. Perşembe gü
nü vefat etti. Torunu ve veliahti olan (Muktedibi
emrillAh) hilafet tahtına g-eçti. Kaim'in ömrü 76 se
ne 3 ay beş gündür. Hilafet müddeti de 44 sene 8 
ay ve bir kaç gündür. 

MUKTEDl'NtN HiLAFETt ZAMANINDA 
SELÇUKLULAR'IN ŞöHRETtNtN ARTMASI 

Muktedibiemrillah, hayırperver, himmeti yük· 
sek ve metin bir zat elup, 19 yaşlarında 468 sene

sinde hi1.1.fet tahtma oturdu. 
Zamanında E$'ariler ve Şafiiler ile Hambeli· 

ler'in mütcanıplan arastnda mezhep kavgalarından 
dolayı dövüşme ve vuruşma eksik olınuyordlL 
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O zatnan SelçulduJar'm en parlak devri idi. ts

lam hükümdarlarının en büyüğü olan Alpaslan'm 

oğlu (Melikşah) ,  tsfahan'ı payitaht yapmı§tır. 

Büyük veziri olan Nizamiilmtuk, alittı, fani ve 

siyaset ilminde asrının tek adamı ve e§siz bir vezi'ri 

idi. 

Güneş, (Hud) burcunun yarısına gelince, o gü

nü Nevruz saymak Metti. Nizamülmülk, 467 sene

sinde meşhur müneccimleri toplayarak, (Hamel) 

burcunun birinci noktasının Nevruz sayılmasını _ka

bul ettiler. Ondan sonra bu nokta, takvim başlan

gıcı oldu. 
Yine o sene rasathane yapıldı. Ve rasat yapan

lar için (Ömer Hayyam) , (Ebu'l Muzaffer-ül 1sfe

rayini ) ,  Necib Vasiti'nin oğlu Meymun) gibi koz

moğrafya alimleri bu işe memur oldular. Melikşah 

bu işe çok para sarfetti. Onun vefatına kadar bu 
rasathane devam etti. 

Yukarıda geçtiği gibi, (Emir Atsız) , 463 sene

sinde (Remle) ve (Kudüs) ü aldıktan sonra, Şam'ı 

muhasara etmişse de, ele geçirememişti. O zaman

dan beri Şam şehrinin etrafını yai;;,'Illa ve harap ede

rek, Şam'ı sıkıştırıyordu. Nihayet 468 senesinde 

Şam'a girdi. ( Halife Muktcdi) adına hutbe okudu 

ve ezanlarda ( Hayyaıa. hayril amel) denilmesini 

menetti ve Şam şehirlerinin bir çoğunu aldı. 

469 senesinde Mısır':ı hücum ederek, Kahire'yi 

sardıysa da, askeri, etrafa dağılıp pek çok tecavüz

de bulunduklarından, l\'Iısır'ın köy ve kasabalar aha
lisi toplanıp birleı;:crck, onları dövüp öldürdüklerin

den, Atsız, yanındaki vuı·guncu az bir kalabalık ile 
Şam'a dörnfü. 
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Kudüs ahalisi ise, Atsız'ırı memurlarına kötü 
muamele ediyorlardı. Onları (Hazret-i Davud Mih
rabı) nda sarmışlardı. Atsız, şehire yaklaşınca, Ku
düslüler, kaleden müdafaaya başladıklarından, At
BIZ, hucum ederek, Kudüs'ü aldı, (Mescid-i Aksa) ya 

sığınanları bile baştan başa öldürdü. Yalnız (Sahra
tullah) yanında olanlara ilişmedi. 

Alpaslan'ın oğlu (.TacfüldevJe _ Tap.ı.ş) ki, kanleşi 
Melikşah, ona Şam'ı ve fethedeceği yerleri vermişti. 

Tanışı( bir çok Türkmen askeri ile Suriye tarafla
rına giderek, Haleb'i sardı. (Bedr.i .Cemali) tarafın
dan gönderilen Mısır ordusu gelip, Şam'da Emir At
sız'ı muhasara edince, Atsız, Tanış'tan yardım iste
di. Tanış, Şam üzerine yürüdü, Mısırlılar bunu işi
tince Şam'ı bırakıp geri döndüler. Tanış, Şam'a va
rınca, Atsız, onu şehrin yanında karşıladı. Tanış 
ise, daha uzaktan karşılamaya çıkmadığı için kıza
rak, derhal Atsız'ı idam etti. Ve 471 senesinde Şam'ı 
alarak, ahalisine iyi muamele etti. 

Musul emiri Kıriş'in oğlu (Şerefüddevle Müs
lim) de 472 senesinde Haleb'i aldı. Ve Sultan tara
fından kendisine Haleb eyaleti belli bir haraç ile ve
rildi. 

Melikşah'ın başkenti Isfahan'dı. Bağdat'da 
(Amid-ül Irak) Unvanında bir kaymakamı bulunu
yordu. Amid-ül Irak, hilafet işlerine çok karışıyor, 
nazırlar da t:'.l.lka zülmediyorlardı. Halife hazretleri 
bu halden çok üzgündü. 475 senesinde Nizamiye 
medresesinin müderrisi (Şeyh EbU tshak Şirfızi)yi 
�i olarak Melikşah'a ve Nizamülmülk'e gönderdi. 

Şeyh Ebu tshak Şirazi, bilgisi ve mana filemi 
yüksek bir adamdı. Beraberinde <tmarn Ebubekr 
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Şflşi) gibi tanınmış büyükler ve memleketi.ı ileri ge
lenleri olduğu halde Isfahan'a doğru hareket etti. 
Yolda ve geçtiği yerlerde halkın ona çok tuhaf ve 
yakın alaka gösterdikleri görüldü. Nereye gitse ahali 
kendisini karşılayıp, üzengisini tutarlar ve bereket 
için katırının ayağı altından toprak alırlardı. Halk, 

ellerindeki altın gümü.5 gibi kıymetli nesi varsa, sa
nat sahibleri de eserlerinden kıYınetli olan eşyayı 

omın · bineğinin üzerine saçıyorlardı. 

(Saf,>Ve) beldesine gelince, şehrin bütün ahalisi 
kendisini karşıladı. l!:kmekçi esnafı tekmil ekmek
lerini, yemişçiler, sepetlerindeki yemişlerini,. h-undu
racılar, çocuklar için yapmış oldukları güzel ayak

kabılarım hasılı bütün esnaf, kendi yaptıklarını 

şeyh'in bineği üzerine atıyorlardı. Şeyh hazretleri, 
her ne kadar "yapmayınız" diyorsa da, onlar dinle
miyorlardı. (Bistam) a geldiklerinde, orada sofiye

nin şeyhi olan meşhur (Sehleki) ,  onu karşılamaya 
çıktı. Ebu tshak, bineğinden inip, yaya olarak ona 
karşı koşunca, Sehleki de kendisini hayvanından 
aşağıya atıp, Ebu tshak'ın elini öpmüş, o da onwı 

elini öperek, her iki taraf birbirine karşı büyük ta
zim ve ihtiram göstermişlerdir. 

Şeyh Ebu tshak. bu suretle Isfahoo'a varınca. 
gerek Melikşah, gerek Nizfunülmülk tarafından fev
kalade ikram ve iltifat edilmiş ve Nizamülmülk'ün 
meclisinde Şeyh Ebu ishak ile (1mam-ill Haremeyn 
Ebu'l Maali el�Cüveyni) adındaki filim arasında mü

hlın bir ilmi konuşma geçmiştir. 

Şeyh Ebu tshak bütün istedihleri yerine gE>

tirilmiş olarak Bağdat'a döndü. Amid-ül Irak'ın te-
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sir ve nufuzu kalmadığı için artık halife rıaircsi!le 
tecavüz edemez olmuştu. 

Melikşah tarafından (Cehir'in oğlu Fahriiddcv
le) ye emirlik verilerek, Diyarbckir'e gönderildi. 477 
senesinde yapılan muharebe sonunda Fahrüddevle, 
Diyarbekir'i ve el-Cezire'yi ele geçirdi. Ve bu suretle 
(Mervanoğlu Devleti ) de son buldu. Melikşah tara
fından gönderilen diğer bir ordu da Musul'u aldı. 

Selçuk torunlarından (Aslan'ın oğlu Kutul
muş) , yukarıda geçtiği gibi, Rum diyarında emir 
iken Alpaslan ile yaptığı muharebede ölmüştü. Onun 
oğlu ve Melikşah'ın hemşiresinin oğlu olan (Emir 
Süleyman) , Melikşah tarafından Rum eyaleti valisi 
tayin edilmişti. O zaman Rum1ar'ın elinde bulunan 
Antakya'yı Melikşah adına fethedip, geri aldıktan 
sonra, Haleb'i almak için yöneldi. O sırada Şam 
eıniri ve Melikşah'ın kard2şi olan Tanış da Haleb'i 
almak için o tarafa gelmişti. Aralarında yapılan mu
harebede Süleyman öldürülünce, Tanış, 479 sene
sinde Haleb şehrini ele geçirdi. Melikşah, o sırada 
ordusu ile Isfahan'dan hareket ederek, Musul ve 
Harran yolu ile (Ruha) ya geldi. Oradaki Rumları 
çıkartarak Ruha'yı aldı, sonra (Caber Kale) sini ve 
(Men biç) i zaptcderek, Haleb'e yaklaştı. Tanı� he
men Şam'a döndü. Melikşah da Haleb'i ele geçirdi, 
kölesi ve dadısının kocası olan (Kasim-üd Devle Ak
swıgur) u Haleb vuliliğine tayin etti. Rum valiliği 
de Melikşah' tarafından Emir Sultan'ın büyük oğlu 
'Davud) Bey'e verildi. Emir Davud ise, hemen Rum 
diyarına gelip, Konya'yı Rumların elinden aldı ve 
nrı-1 s1nı merkez yaptı. 
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Melikşah, IfaJcp'deki işlerini bitirdikten sonra, 
Bağdat'a döndü. _ Halife Muktedi ile görüştüğü za

man, Halife'nin elini öpmek istedi. Halife elini ver
medi, "Bari mührünü öpeyim" deyince, Halife müh
rünü uzattı, Sultan da onu alıp gözlerine sürdü, son
ra halife memleket ve halkın işlerini Sultan'a verdi 
ve adalet ile hareket etmesini emretti. 

Evvelce Sultan Melikşah'ın kızı (Hatun) ile, 
Halife Muktedi'nin nikahları yapılmıştı. 480 senesi 
Muharrem'inde de düğünleri oldu. 

Hatun'un çehizi 130 deve ve 74 katır üzerine 
yüklenınişti. Hayvanların çanları, boyun askıları al
tın ve gümüştendi. Deve yüklerinin çoğu altın ve 

gümüştü. Altı katır üzerine yüklenmiş olan 12 gü
müş sandık içindeki mücevherat ve süslü eşyaya 
kıymet takdir olunamıyordu. Katırların ·iJnünde ta
kımları mücevherli 33 cins at gidiyordu. Çehizin 
önünde (Sa'düddevle Gevherayin) ve (Emir Por

suk) ve başkaca birçok kumandanlar gid1yorlardı. 
Başvezir olan Nizamülmülk ile devletin . büyükleri de 
oradaydı. Her birinin yanında şamdanlar ve meş' -
alder yanıyordu. Büyük kumandanların ve devlet 
ileri gelenlerinin aileleri de türlü türlü süslerle ora
da bulunuyorlardı, onların da önünde şamdanlar ve 
mcş'aleler vardı. Bunları hep süvariler taşıyordu. 
Arkadan da gelin hanım, altrndan yapılmış ve mü
cevherlerle süslü bir mahfe içinde bulunuyor, etra

fını ildyüz kadar 'I'ürk cariyeleri türlü türlü tuhaf 
bineklere binmi� olarak sarmışlardı. Bu tantanalı 
yilrüyüış ile h ilafet merkezine geldiler. Bütün dük
kanlar kandillerle dcrnatılmıştı. BağdaYda emsAJi 
görülmemiş şenlikler yapıldı. Ertesi gün Halife. 
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.Melik Şah'ın kumandanlarına ve ileıi gelen zabit
lerine ziyafet verdi. Bu ziyafette kırkbin batman 
şeker sarfolundu. Sonra Halife, davetlilerine hil'at

ler giydirdi. Sonra Sefer ayı içinde Melikşah ve 

Nllaınülmülk Isfahan'a döndüler. 

Melik Şah Isfahan'a gelince, oğlu (Ebü Şuca' 
Ahmed) i veliaht yaptı ve onun adına hutbe okun

ması için Halifeye mektup gönderdi. O da Ebu Şuca' 
.adına Bağdat'da hutbe okuttu. Ve hatipler üzerine 
altın saçıldı. 

O sene Melik Şah'ın, hakan kızı olan (Türkan 
Hatun) dan bir oğlu dünyaya geldi, adını (Mahmud) 
koydu. 

Yine o senenin Zilkadesi içinde Melik Şah'ın 

kızı (Hatun) dan Halife'nin de bir oğlu oldu ve (Ca

fer Ebu'l Fazl) adı verildi. 

Bir sene sonra veliaht olan Şahzade Ebii Şüca' 
Yefat etti. 

Melik Şah kızı Hatun, Halif e'nin muamelesin

den babasına şikayet etti. O da kızının kendi tara

fına gönderilmesini Halife'ye kat'i surette bildirdi. 
-482 senesinde Hatun ile oğlu, Cafer Ebu'l Fazl ile 

birlikte Isfahan'a gönderildiler. 

Türkan Hatun'un kardeşinin oğlu ve Mavera

iinnehir hükümdarı olup, Semerkand'de oturan (Hı
'Zlr Han'ın oğlu Ahmed Har,ı) , pek zalim ve kötü 
.ahlaklı bir adamdı. Ahaliye zulmettiği için halk 

kendisinden nefret etmişti. Gizlice Melik Şah'a şi
kayet edildi ve Maveraünnehir şehirlerini gelip al
ması f çin ricada bulunuldu. Şafii alimlerinin ileri 

gelenlerinden (Ebu Tahir) ,  ticaret ve hac bahanesi 

11e yola çıkıp, Melik Şah ile görüştü ve ahalinin 



15.t KISAS·l 1.JNBlY A UJ . l 

şikayetlerini anlatarak, l\laveraünnehir'i alması için. 
onu teşvik etti. 

Bunun üzerine Melik Şah, 482 senesi içinde o. 
tarafa yürümek üzere iken, Rum hükümdarının el
çisi senelik haracını getirdi. Melik Şah, onu abp 

Ceyhun nehrinin kenarına kadar götürdü. Dağlar ve 
sahraların almayacağı sayısız askerini Ceyhun neh
rinden geçirirken, bu debdebeli hali elçiye seyret� 
tirdi. Ve elçinin getirmiş olduğu parayı kayıkçılara 

ücret olarak verdi. 

Melik Şah, böyle büyük bir ordu ile MaverA

ünnehir'e geçip önce Buhara, sonra Semerkant ve· 
çevrelerini ele geçirdikten ve bütün Maveraünnehir
şehirlerini aldıktan sonra dönmüştür. 

O sene Mısır askerleri, Şam ülkesi tarafına gi
dip zorbalar elinde bulunan (Stır) şehrini, sonra 
da {Sayda) , (Akka) ve ( Cübeyl) şehirlerini aldılar. 

tsmailiye mezhebi ileri gelenlerinden meşhur 
<Hasan Sabbah) da 483 senesinde meydana çıktı. 

Hasan Sabbah, 479 senesinde tüccar kıyafeti ile Mı
sır'a gidip, Mısır Halifesi (Mustansir Alevi) ile gö

ril'3tÜ. Horasan'da ve başka tran şehirlerinde mez
hebini yaymak için izin istedi. O da müsaade ve

rince, Horasan tarafına döndü ve gizlice hal� ts
maili mezhebine çağırmaya başladı. 483 senesinde· 
( Alam ut) kalesine çekilerek mezhebini yaymaya 
devam etmiştir. O zaman bu hadiseye bir sivilce
gibi bakıhyordu. Sonra bir büyük çıban olacağı ha
tırlara gelmiyordu. 

Melik13ah'ın kuvvet ve kudretinden herkes tir· 
ttr titriyordu. A.siler, serseriler, birer köşeye sin· 
mişti. Her taraftıt emniyet vnrdı . Valiler ve ku-
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mandanla:r yanlarındaki · az asker Ue etrafı koruya
biliyorlardı. 

O sırada (Lalu;A) taraflarında onbin'i aşkın be
deviler toplanarak, ansızın Basra'ya girip, yağma 
ve şehri harap ettiler. Bağdat'da Sultan'ın kayma

kamı olan (Sa'düddevle Gevherayin) , bu müthiş ha
beri işitince, Basra'ya gitmişse de BeGeviler, yapa
-caklarım yapıp gitmiş olduğu için Gevheriıyin, Bas

ra şehrinin haraplığına bakıp, üzülmekle kalmıştır. 
Melik Şah'ın sağlam olan devlet binasında ilk açı
lan gedik budur. 

ENDOLOS VE MAGRIB'tN DURUMU 

Endülüs şehirlerinin aralarındaki ayrılık dola
yısıyla tslfun kuvveti zayıflamıştı. Hıristiyanlar, bu
nu fırsat bilerek 477 senesinde (Tuleytule) şehrini 
aldılar. (Kurtuba) nın ileri gelenleri ve şeyhleri Hı
ristiyanlar'm kuvvetini ve Müslümanlar'ın zayıflı
ğını görüp, (Mağrib-i Aksa) €'miri olan (Taş - Fin'in 
oğlu Yusuf) dan yardım isted ler. Yusuf o zaman 
(Septe) de bulunuyordu. Hemen yanındaki askerini 
Endülüs yakasına geçirdi. (Menıkeş) deki askerim 
de yanına getirerek, kendisi de geçti. Endülüs'ün 
hükümdarları ve kumandanları onun baı:ıına topla
narak, Tuleynıle tarafına yürüdüler. f'e 479 senesi 

Ramazan'ında büyük bir Hıristiyan ormısu ile kar

şılaşınca, İslam ordusu zaf�r kazanarak c'nlşman O!'· 
dwııunu bozdular ve ellibin kadar askerini kllıçtan 
-geçirdiler. Kesik başlardan tepeler yaptıl�r. Leşler 
koktuğu için yaktılar. Sonra Emir-ül Müslimin Me-
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rakeş'e döndü, Endülüs hükümdarları ve kumandan

ları dahi yerli yerlerine gittiler. 
480 senesinde Emir-üJ Müslimin, yine endülüs 

yakasına gecti. Fak2.t Hıristiyanlar meydana cık

madı . O da Frenkler'in bir kalesini sardıysa da. 
alamadığından, uzun zamandan beri (Gırnata) da 

hUkUmet süren (Sanhaca) kabilesi beyi olan (Bil
gi'nin oğlu Abdullah) · elinden Gırnata'yı aldı, onu 
hükümetinden mahrum bıraktı. 

Eınir-ül Müslümin, Merakeş'e dönünce, Mağ
rib'de vaktiyle kendisine tağlanmayan halk da ona. 

itaat edince, devleti kuvvet bulmuştur. 
Endülüs fılimleri ; "Emir-ül Müslimin, Halife

adına menşur alıp, hutbe okumadıkca ona itaat et

mek lazım gelmez" demiş oldukları için Emir-ül 
Müslimin, Abbasi Halifesi (Muktedi) adına hutre 
okumuş ve Bağdat'a memur göndermişti. Muktedi 
de ona (Müslümanların emiri) ve (Nasuriddin) di
ye lii.kab vererek, kendisine hil'at ve menşur gön
dermi�tir. 

484 senesinde Emir-ül Müslimin, birçok İslam 
kumandanları elinde bulunan (Kurtuba) ,  (tşbiliye) 
ve diğer kasabaları zaptederek, hükümdarları ile ku
mandanlarını Mağrib tarafına geçirmiştir. 

Kw..ey Afrika hükümdarlığına bağlı olan (Sicil
ya) adası hükümetinin durumu bir zamandan beri 
karışıktı. Afrika emirliği de iç savaşlarla meşgul 
olduğundan bu sene Hıristiyanlar, Sicilya adasını al
mışlardır. 

485 senesinde Endülüs'te tslam askerleri ile Hı
r istiyan.lar arasında şiddetli muharebeler olmllij, so

nunda zafer Müslümanların elinde kalmı!itı. 
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Selçuklular devletinin doğuda kuvvet kaz.'lnma

sı ve genişlemesi, doğu ile batıda, Mekke ile Medi

ne'de Aboosi Halifesi ile Melik Şah adına hutbe 
okunması,  mağrib ve Endülüs'te de Emir-ül Miis
limin'in Abbasi Halifesi adına hutbe okuması, Müs

lümanlar'ın eskiden olduğu gibi, ·aleme dehşet ve

recek bir birlik noktasına ulaşacağına delil sayıla

rak, Avrupa telaşa düşmüştü. 
Hakikaten Selçuklular devleti'nin günden güne 

kuvvet ve kudretinin artması bu yolda kuvvetli ümit
ler veriyordu. 

Fakat doğu ve batıdaki tsıam hükümctlerinin 
birleşmesine Mısır'daki Şia devleti mani idi. 

MEL!K ŞAH'IN BACDAT'A GELİP GtTMESt 

484 senesi Ramazanında Melik Şah, ikinci defa 
Bağdat'a geldi. Hükümet konağına indi. Nazırları ve 
kumandanları da ayrı ayrı konaklara yerleşt iler. 

Melik Şah, kardeşi ve Şam valisi olan (Tfıcüddevle 
Tanış)ı  serasker tayin etti. Haleb valisi ( Aksungur) 

ve (Ruha) yani Uıia valisi (Bozan) gibi işe yarar 

kumandanları onun maiyetine verdi. Şam eyaletin

de, Mısır Halifesi, elinde bulm1an yerleri aldıktan 

sonra, gidip, Mısır'ı da alması için kendisine emir 

verdi. Yemen'e de ba5l;:a bir ordu gönderdi. 
Yeme'n ordusu, (Ad�n) e !;adar gid.ip, btitün Ye

men diyarını alımştı. F�kat 1\'Iısır'a gönderilen Ta
nış'ın ordusu, bir ı:;ey elde edememişti. 

Nizamülmü!k ile di [�cr nftzır ve kumandanhr 
Bağdat'a gelince, oturmaları için büyük konaklar 
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yapmağa baltladıla.r. Soırra Melik Şah iie birlikte 
ls!ahan'a döndüler. Fakat sonraları vazifeleri uzun 
111Jüddet devam etmeyip, aşağıda geleceği gibi, öldQ
rülere.k. toplulukları mahvolup gitmiştir. 

N!ZAMULMVLK tLE MELtK ŞAH'IN SONLARI 

Selc;uklu Melik Şah, zamanının en bUyük hü
kOmdan idi. Onun asrında Selçuklular devletinin 

hududu Çin'den Mısır'a, Hindistan'dan Marmara 
Denizi'ne kadar uzuyordu. 

20 sene kadar devam eden saltamı.tı.nda her is
tediğini elde etmiş idi. Rum hükümdarlarından ver
gi alırdı. Zamanı, adalet ve emniyet yılları sayılır. 

Mezhebi Hanefi, itikadı Sünni idi. Pek çok haynı 

hasenat yapmıştır. 

Büyük veziri olan Nizamülmülk de Mimlerden 
ve fazıllardan, kalbi uyanık bir zattı. Fikri sağlam. 

tedbiri mül<:eınmcl, birçok iyi vasıfları kendisinde 

toplamıştı. 20 sene Melik Şah'ın zamanında, 10 !e
ne kadar da ondan evvel sadrazamlık: ı.nakamında 

bulunarak, Selçukhıbr devleti'nin yükseknesine, �an 
ve �erer kazanmasına hizmet etmiştir. Muvaffak ol
masına başlıca sebep, yanında çalıştıit hükümdar

ların tam bir emniyet ve itimadını kıı.zanmış elması 
fdi. Hele Melik Şah, kendisine tam bir istiklal ver
mişti. 

(TacülmeJ.ik) gibi bazı kumandanlar ona Mş

maıı ohnu�larsa da, aleyhinde kimse ağız açamm:dı. 
Fakat Melik Şah'ın zevcesi olan hakan kızı ('l'iir-
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kan Hatun) , iltimas ettiği bazı kimselerin işlerini 
görmediğinden, hatun, onun aleyhinde lJulunurdu. 

485 senesinde Melik Şah, devletin büyükleri ile 

beraber Bağdat'a gitmek üzere Isfahan'dan çıktı. 
(Nihavend) e  yakın bir yerde ordusunu kurdu. Tür

kan Hatun da oğlu şehzade Mahmud ile beraber 

orduda idiler. 471 senesinde doğmuş olan büyük 
şehzade (Berkiyiiruk ) ise, Isfahnn'da kalmıştı. 

Nizamülmülk'ün torunu ve (Mcrv) valisi olan 

(Osman) ın, padi�ahın istediği bir işi yapmadığı Tür
kan Hatun'a haber verildi . O da. gece Melik Şah'a 
<mu kızdıracak bir şekilde bu işi anlat tı. Melik Şah, 
hiddetle ateş kesilerek, devlet erkanından Tacülınülk 
He birkaç kişiyi Nizamülmülk'e gönderip: "Eğer bi
zim devletimizde bir ortaklığı varsa onu bilelim ve 

eğer biz padişah isek, o da bizim vekilimiz ise dev

letimize karşı bu derece zorbalık ne demektir� 

Kendisinden başka evlfıdının her biri bir viEıyete 
pençe atıp, birçok kötüliikler yapıyorlar. Onlardan 
biri de Merv'deki Osman'dır. Şöyle böyle işler yap
mış, bir adam gönderip de vezirlik divitini önünden 

kaldnınamı ister mi?" diye sitemli haberler gönder

di. Nizfunülmülk de: "Filfm vakit şöyle oldu, ben 

bGyle yaptını. Filan dış gaile meydana Ç!ktığı za� 
man böyle -l:edbir kullandım." yollu Selçuklular dev

letine yaptığı hizmetleri sayarak, sonunda "devlet 
ve saltanatın işlerine tam bir nizam veriMğim zaman 
fitnecilerin sözüne uyup, bana böyle haberler g9n

ileriyor. Btlsinler ki, saltanat tacının devam etme

si bu öni.imdl'!ki divitledir. Bu divitin kapağı kapan� 

dığı gibi, kendisinin tacı da ters döner" diye habi:r 
gönderince, ara.Hırı düzelemeyecek kadar lxızuldu. 
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O sene Rama2'anınm 10. gecesi NizamUlmillk.

iftardan sonra harem çadırına giderken, Batıniler'

den bir Deylemli delikanlısı halini bildirecekmiş gibi 
yanına yaklaşarak kendisini b1çaklayarak öldürdü. 

Ve kaçarken aya�ı çadır ipine takılıp, düştü ve tu
tulup öldürüldü. 

Bu hadise, Melik Şah'ın emri ile olduğu riva
yet edildi. Fakat 35 gün sonra kendisi de aşağıda 

geleceği gibi vefat edince, devletin işleri bozuldu 
Nizfimülmülk'ün öldürülmesinden sonra :Melik 

Şah, onun rakisi olan ( Tacülmülk'e vezirliği verdi. 
Ve Nihavent'deki ordu karargahından kalkarak. Ra
mazanın 24. günü Bağdat'a geleli. Bağdat'ı çok be
ğendi, orada kalmaya karar verdi. Fakat Halife'ye 
haber göndererek: "Bağdnt'ı bize bıraksın, kendisi 

istediği yerde otursun" dedi. Halife Muktedi bu ha
berden çok üzüldü, hazırlanmak için on gün müh

let istedi. 
Bu müddet bitmeden evvel Şevval ayının orta

ınnda Cuma gecesi Melik Şah, hummadan vefat etti, 
Halife de yerinde kaldı ve bu hal, Halifenin kera
metine verildi . 

. MELtK ŞAH OCULLARI'NIN l\ruHAREBELERt 

'VE BERKtYARUK'UN SALTANATA GEÇMESt 

Melik Şah öldükten sonra, zevcesi Türkan 
Hatun onun vefatını saklayar�k, gizlice kumandan

lara birçok para dağıttı. Yaşı henüz bc!fe girmiş olan 

gğlu Mahmud'a biat etmeleri için onları kandırdı. 
[falife'ye de o yolda haber gönderdi Isfahan'da bulu-
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nan büyük şehzade Berkiyaruk'un tutulup hapse-"' 
dilmesi için adam gönderdi .  Ve bu suretle Bağdat'da 

( Sultan Mahmud ) adına hutbe okundu. Türkan Ha

tun, saltanat vasisi olduğu için, sadrnzam olan (Ta

cülmülk ) ,  işleri onun yanında görürdü. 

Türkan Hatun'un emri ile Berkiyaruk Isfahan'

da ho.ps2dilmiş ise de, Melik Şah'ın ölümü haberi 

yayılmca, mc>rhum Nizamülmülk'ün kölemenleri 
ayak!aP-arak, Berkiyaruk'u hapisten çıkarıp, ona 

biat ettiler. Isfahan'da Berkiyaruk adına hutbe 

okundu. B�rkiyaruk'un valdesi ve Melik Şah'ın am

casının kızı olan (Zübeyde Hatun) ,  oğluna Türkan 
Hatun'dan bir fenalık gelmesinden korkmaktaydı. 

işte nizamiye kölemenleri bu suretle onun imdadı

na y�tişmiş oldular. 

Türkan Hatun, oğlu Mahmud'u alıp ordu ile 
Isfahan'a yaklaşınca, Berkiyaruk Isfahan'dan çıkıp 
Rey tarafına gitti. Fakat Nizamülmülk'ün kuman

danlarından bazıları askerleri ile gelip, yolda Berki

yaruk'a biat ettHer. Onur.la birleşerek zorla (Ta 
berek ) kalesini aldılar. Türkan Hatun, Berkiyaruk 
üzerin� asker gönderdi,  o da karşı çıktı ve (Bc
rucerd ) denen yerde çok şiddetli bir muharebe oldu. 
sonunda Türkan Hatun'un askeri bozuldu. Berkiya
ruk da onların peşi sıra giderek, Türkan Hatun ile 
oğlu Mahmud'11 Tsfahan'da sardı. O muharebede 
Mahmud'un veziri Tacülmülk, kaçtıysa da, tutula
rak nizamiye kölernerı.leri tarafından öldürüldü ve 

bu suretle efendilerinin intikamını almış oldular. 
4�6 - senesindE' Berkiyaruk, merhum Nizamül

müitriin oğlu (tzzülmülk) ü  vezir tayin edip, bütün 

iş.terini ona bıraktı. 
F. 1 1  
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Şam valisi Alpaslan'ın oğlu Tanış, kardeşi Me

lik Şah'ın vefatı üzerine saltanat davasına kalka

rak, askerini toplayıp, Haleb'e geldi. Haleb valisi 

(Aksungur) ki, sonradan Musul emiri olan (Şehid 

Zengi) evladının en büyük ceddidir. Melik Şah oğul

Iarı'nın küçük yaşta bulundukları için ve birbirle

riyle çarpışmakta bulunduklarından dolayı Tanış'a 

karşı koyamayacaklarını zannederek, Tanış ile be
raber oldular ve Antakya valisi Alpaslan'ın torunu 

ve Mehmed'in oğlu (Bağisan) ve Harran, Urfa va
lisi Bozan'a, Melik Şah oğulları'nın son durumları

nın belli olması üzerine, Tanış'a itaat eylemeleri la
zım geldiğini bildirdi. Onlar da bunu yaparak onun 

namına hutbe okudular. 

Tanış bu suretle kuvvet kazandı. Ve Aksungur 

ile beraber hareket ederek, önce Nusaybin'i, sonra 

da Musul ve Diyarbekir'i zaptetti. Daha sonra Azer

beycan üzerine yürüdü. Fakat Berkiyaruk, evvelce 

Azerbeycan'ın birçok yerlerini zaptetmiş olduğun

dan, amcası, Tamş'a karşı yürüdü. Aksungur ise: 

"Bizim Tamş'a itaat etmemiz, Melik Şah oğulları'n

dan birini devleti eline alamamasındandır. Şimdi 

Berkiyaruk hükümdar olduğu için, biz ondan baş

kası ile olamayız." diyerek Tanış'ın yanından ay
rıldı ve Berkiyaruk'un yanına gitti. Bundan dolayı 

Tanış, zayıf kalarak, Şam'a döndü, 487 senesi Mu
harrem'inde (Berkiyaruk) adına Bağdat'da hutbe 
okundu. 

Ö L Ü M L E R  

Belagat ilmini meydana koyan (Abdülkahir Cür
cani) 471 senesinde hayat dersini tamamlamıştır. 
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Şeyh, üstad (Ebfı tshak Şirazi) ,  476 senesi 
Cemaziyelahir'inde vefat etmiştir. Gerek ilim, gerek 
amel bakımından tekdi. Din ilminin asılları ile, kol
larında zamanının imamı idi. (Mühezzeb, Tenbih, 
Ruiis-u Mesfill, Nüket, Telhiz, Lerh', Tabsir) adın
daki kitaplar onun eseridir. Lisfuu düzgün olup, 
şiirleri de vardır. 

487 senesi Rebiülahır'ında da (tmam-ül Ha
remeyn Ebu'l Maali) hayat tomarını dürdü. Zama
nında alimlerin imamı idi. Yani önde bulunanı idi. 
Birçok eserleri vardır. Nizamülmülk'ün önünde (Ebfı 
tshak Şirazi) ile yaptığı ilmi münazara yukarıda 
geçmişti. tmam-ı Gazali gibi büyük alimlerden bir
çok talebesi vardır. Mekke ve Medine'de dört sene 
fetva vererek, ders okutarak ve kitap yazarak, hal
ka namaz kıldırarak tanındığı için, (tmam-ül Ha
remeyn) diye lakab almıştır. Sonra Nisabur'a dö
nünce, kendisine hatiplik ve müderrislik verildi. 30 
sene kadar bu işte kaldı. Nizamülmülk'ün yanında 
kadri ve itibarı yükseldi. tctihat için lazım gelen 
bilgiler, kendinde bulunduğundan, önce mutlak mus
takil müctehid olmak iddiasında bulunmuşsa da, 
mutlak ictihad zamanları geçmiş olduğunu düşüne
rek, tmfun-ı Şafii'ye uymuştur. 

480 senesinde mı..ihaddislerden (Bint-ül Akra') 
diye bilinen (Ali'nin kızı Fatma) vefat etti. Zarr.ıa
nmda meşhur hattat (tbn-ı Bevvab) yolunda en gü
zel yazı yazan bu kadındır. Gazne'nin sahibi (Me
sud'un oğlu Sultan tbrahim) ,  481 senesinde vefat 
edince yerine oğlu (Mansur) geçti. 
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Rey kadısı (Abdullah'ın oğlu Muhammed) ,  481 
senesinde vefat etti. Hanefi fakihlerinin ilel'i gelen
lerinden olduğu halde, MUtezile mezhebine dönüktü. 

Türkmen kurnandanlanndan Kudüs valisi olan 
(Eksek'in oğlu Artık) da bu sene vefat etti. Oğul
ları (ilgazi)  ve (Sakmam) , Kudüs'de ycrlc�mb)ler

di, Sonraları onun torunları Mardin'de beylik ve 

kumandanlık etmişlerdir. 

O asırda Hanefi alimlerinin şeyhi ve reisi olan 
( tmaın Pezdcvi ) de Halife Muktedi zamanında ve

fat etmiştir. Allah �ümlesine rahmet etsin. 

Halife Mµktedi Biemrillah, 487 Muharrem'inde 
vefat etti. Hilafet müddeti 19 sene 8 aydır. 

Annesi (Ercüvan)  adındaki Ermeni cariye olup, 

ona ( Kurret-ül Ayn) da denilirdi. Oğlunun Halife
liğini gördükten sonra torunu (Müstazhir)in ve onun 
oğlu (Miisterşid) in hilafetlerini de görmüştür. 

(Muktevi) nin vefatında 16 yaşında bulunan oğ
lu Müstezir'e biat olunmuştur. 

Mısır'da beylerbeyi olan (Bedr-i Cemali ) dahi 

488 senesi Zilkadesinde vefat etmiştir. Halife Müs

tansir'in ( Cümlet-ül Mi.ilk) adını taşırdı. Bütün Mı
sır'ın idaresi onun elindeydi. 

O senenin Zilhiccesi içinde de Müstansir, 67 

yaşındayken vefat etti. Hilafet müddeti 60 sene 4 
aydır. Hilafeti zamanında pek çok belalara uğra
mıştı. Bütün malları ve eşyasını sarfetmişti. Bir 
seccadeden başka bir şeyi yoktu. Devlet işleri zorba

ların eline geçmişti. Sonra Suriye seraskeri olan 

(Bedr-i Cemali) yi Mısır'a davet ederek, bütün işleri 
onun eline verdi. O da devlet gemisinin dümenini 

eline alıp, devleti bela tufanından kurtardı. 
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Onun vefatından bir ay sonra da Müstansır ve
fat etti. Müstansır hayatında büyük oğlu (Ni
zar) ı veliaht yapmışsa da, Nizar, evvelce ( Efdal )  

adındaki kumandanı sövüp, azarlayarak haysiyeti
ne dokunmuş olduğu için, Bedr-i Cemali'den sonra 

Efdal, kuvvet ve nüfQz kazanarak, Nizar'ı hal'edip, 

küçük kardeşi Müstansır'ın oğlu ( Müsta'Ii) ye biat 
ettiğinden, Nizar tskenderiye'ye kaçmıştı. tskende

riye kadısı ( Celalüddevle) nin yardımı ile tskende
riye ahalisi Nizar'a .biat ettiklerinden, Efdal gidip, 

tskenderiye'yi sardıysa da, ele geçirememiş ve geri 
dönerek daha birçok asker toplayarak İskenderiye'yi 
tekrar sarmış, Nizar'ı yakalamış ve Celalüddevle ile 
ona yardım edenleri öldürmüş Nizar'ı da Müsta'li'ye 
teslim etmiştir. Müsta'Ii de, ağabeyisi Nizar'ı hap
setmiştir. Nizar hapiste ölmüştür. 

MüSTAZHtR'tN HALtFELtGt 

Müstazhir Billfilı, 487 senesi Muharreminde hi
lafet tahtına çıktığı sırad3 Sultan Berkiyaruk ile 
Tanış arasında muharebe yenilenmişti. 

Tac-üd Devle Tanış, yukarıda geçtiği gibi , 
Azerbeycan'da bozularak, Şam'a dönünce, büyük ha

zırlıklara girişti. Birçok asker toplayarak Haleb 
üzerine yürüdü. (Kasim-üd Devle Aksungur) ile Ur
fa ve Harran valisi olan Bozan birleştiler. Berkiya
ruk da onlara yardım için sonradan Musul emiri olan 
(Kürboğa) yı gönderdi.  Haleb'e alb saat arası olan 
(Tellüssultan) denen yerde yapılan şiddetli muha
rebede Aksungur'un askerlerinden bazıları Tanış ta-



166 KJSAS-1 ENBIY A 111 - 1 

rafına döndü, geri kalam da bozulup dağıldı ve 
Tanış lfoleb'e gitti. Kürbcğa ile Bozan ise, Haleb'e 

girmiş olduklarından, Tanış, Haleb'i sararak şehre 
girdi, ikisini de esir etti. Bozan'ı öldürüp, Kürbo
ğa'yı hapsetti. Oradan ilerleyip Urfa'yı, Harran'ı 

ve bütün El-Cezire şehirlerini, Diyarbekir'i, Ahlat'ı, 

Azerbeycan'ı aldıktan sonra hutbe okunması için 
Halife Müstazhir'c memur gönderdi. Halife bu hu
susta tereddüt etmişse de, sonradan Berkiyaruk'un 
mağlup olduğu haberi geldi. 

Berkiyaruk, Nusaybin'de iken Tanış'ın Azerbey
can·a geçtiğini haber alınca, Dicle nehrini geçerek, 
Erbil'e ve oradan da (Bedr-i Kürdi'nin oğlu Serhab 
beldesine gitti. Tanış'ın ordusu ise oraya dokuz saat 
uzak bir yerde idi. Bir müfrezesi gidip Berkiyaruk'u 
bastı. Onun yanında ise ancak bin kadar süvari bu
lunduğu için bozguna uğrayıp Isfahan'a kaçtı. tşte 
bu haber üzerine Halife Müstazhir, (Tanış) adına 
hutbe okutmaya mecbur oldu. 

O sırada Türkan Hatun, ölmüş olduğundan, 
Berkiyanık Isfahan'a girdi. Her ne kadar küçük 
kardeşi Mahmud'un adamları Berkiyaruk'un göz
lerine mil çekmeye karar vermişlerse de, Mahmud, 
çiçek hastalığından öldüğü için onun adamları Ber
kiyaruk'a biat ettiler. 

Berkiyaruk'un veziri, Nizamülmülk'ün oğlu (iz
zülmülk) . evvelce vefat ettiğinden onun kardeşi 
(Müeyyidülmülk) vezir tayin edildi. Müeyyidülmülk, 
Irak ve Horasan ile haberleşerek, kumandanları Ber
kiyaruk tarafına çevirmiş olduğundan, Berkiyaruk'un 
�öhreti arttı, askeri de çoğaldı. 
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Tanış ise Hemedan'a ve oradan da Rey'e gi
dip, Isfahan ordusuna da tabi olmaları için ha

berler gönderdi. Isfahan ordusu Berkiyaruk'a biat 
etmiş olduklarindan, Berkiyaruk ile birlikte Isfa

han'dan çıktılar. Ve yolda her taraftan yardım için 

asker geldi, ordudaki asker 30.000 kişiye yükseldi. 

488 senesi Safer'inde Rey'e yakın bir yerde yapı

lan muharebe sonunda Tanış'ıp askeri bozuldu, ken

disi de öldürüldü. Bu suretle Berkiyaruk, Selçuklu 

saltanatında müstakil kaldı. 
Fakat Tanış'ın oğlu (Rıdvan) ,  bu sırada Ha

leb'i zaptederek, orada namına hutbe okuttu. 

Kardeşi Tanış'ın oğlu (Dukak) da o sırada 

Şam'ı alarak istiklalini ilan etti. 
O senenin Zilkadesinde tmfun Gazali, Nizami

ye medresesindeki dersini kardeşine bırakarak, 

Şam'a gitti. Zühd-ü takva yoluna girip, abalar giy

di. Bu yolculuğunda "thya-ül Ulum" u yazdı ve 

$am'da onu birçok kimselere okuttu. Bir aralık 

Kudus•ü Şerif'e gidip, mübarek yerleri ziyaret etti. 
Hicaz'a gelip hac etti. 11 sene sonra Horasan'a 

döndü. 
489 senesinde Nisabur'da Kiramiye ile Hane

fi ve Şafiler arasında bir dövüş çıktı, iki taraftan 
da pek çok adamlar öldü. Hanefi'ye'nin reisi (Ah� 
med'in oğlu Kadı Muhammed) ve Şatiiye'nin reisi 

merhum (tmam Haremeyin'in oğlu Ebu'l Kasım) ,  

Kiramiye'nin reisi ise (Muhammed Şah ) idi. Hanefi

ler'le Şafiiler birleşmiş oldukları için, Kiramiye'ye 

galebe çaldılar ve medreselerini yıktılar. 

Berkiyaruk'un vezırı, Nizamülmülk'ün oğlu 

(Müeyyidülmülk) ile kardeşi (Fahrülmülk) ün ara-
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lan bozuktu. Bcrkiyaruk'un annesi (Zübeyde Ha

tun ) da MüeyyidUlmülk'e kırgın olduğundan, Fah

rülınülk, birçok mal vererek kardeşini azlettirip, 
kendisi onun yerine vezir olmuştur . 

. Yukarıda geçtiği gibi, Tanış, Aksungur'a gale

be çaldıktan sonra, Kürboğa'yı hapsetmişti. Tanış'ın 

katlinden sonra onun hapisten çıkarılması için Ber

kiyaruk tarafından emrolunmakla Tanış'ın oğlu 

Rıdvan, Kürboğa'yı hapisten çıkardı. Kürboğa ise, 

meşhur bir adam olduğundan, başına birçok başı

boşlar toplanarak Haleb'den çıktılar, önce Harram'ı, 
sonra Nusaybin'i ve Musul'u alarak, 489 da kuv

vetli bir beylik kurdular. 

O sene Mısır askerleri, (Artıkoğulları tlgazi ile 

Sakmandan Kudüs"ü aldılar. O sene güneş ve ay 
ile gezegenlerden Müşte!'i, Zühre, Mirri ve Utarid, 

Hud yani (Balık) burcunda toplanmış oldukların
dan müneccimler. Nuh tufanı gibi bir tufan olaca

ğına hükmetmişlerdi. Halife Müstazhir, (tbn-i Ay
sun) adındaki müneccimi getirterek, ondan işi sor

muş, o da: "Nuh tufanında yedi yıldız Hud bur

cunda toplanmışlardı. $imdi ise, yalnız altısı top

landı. Aralarında Zühal yoktur. Eğe:r o da bulun

saydı Nuh tufanı gibi bir tufan olurdu. Fakat ben 

derim ki, birçok şehirlerden gelip bir şehirde yahut 

bir arazi bölgesinde toplu bulunan halk, batar" de

yince, ahali: "Burası sakırı Bağdat olmasın?" diye 

korku ve tela�a düştüler, hemen arklar ile su bend

lerini tamir ettiler. Tesadüfen o sene hacılar ( Nah
le) den kalkıp, (Menakib) vadisine geldikleri za
man, büyük bir sel gelip çoğunu boğmuş, yalnız dağ

hra çıkanlar kurtulabilmişti. O sırada birçok mal, 
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hayvan ve erzak mahvolup gi tmiştir. Bunun üzerine 
Halife o müneccime hil'at giydirmiştir. 

Tanış'ın oğlu Rıdvan, HaJeb'i ve öteki oğlu 
Şam'ı almışlardı. 490 senesi içinde birbirinin aley
hine ayaklanarak, aralarında muharebe yaptılar. 
Sonunda Şam minberlerinde (Dükak) dan evvel (Rid
van) ın adı söylenmek üzere sulh yapıldı. O sene Mı
sır askerleri (Sur) şehrini aldılar. 

O sene Rıdvan, Mısır Halifesi olan ( Müsta'li 
Biemrillah Alevi) namına dört hafta hutbe oku
muş ise de, işin sonundan korkarak, Müsta'li'nin 
adını çıkarıp, Abbasi Halifesinin adını iade etmiş
tir. O sene Sultan Berkiyaruk, Horasan'ı zaptet
miştir. 

Kendisinin amcası olan ( Aslan Ergun) ,  karde
şi Melik Şah'ın vefatında Horasan'ı zaptctmiş oldu
ğundan, bu sefer Berkiyaruk, kardeşi (Sencer) i se
rasker ve (Emir Kamaç) ı ona Atabey, (Hüseyn-i 
Tuğrai'nin oğlu Ebu'l Feth Ali'yi de vezir tayin 
ederek bir ordu iJe Horasan'a gönderdi. Aslan Ergun 
ise, tez canlı ve titiz, zalim bir adam olduğundan, 
o sırada kölelerinden birinin onu idam ettiği ha
beri ordu (Damegan) da iken Sencer'e geldi. Ora
da durup işi Berkiyaruk'a bildirdi. Berkiyaruk, kuv
vetli süvarilerle Isfahan'dan çıkıp, orduya kavuştu, 
Nisabur'a gidip Horasan şehirlerini aldıktan son
ra kardeşi Sencer'i Horasan valisi yaptı .  

Biraz Belh'de oturdu, Semerkant ve öteki Ma
veraünnehir şehirlerinde adına hutbe okunmasını 
emretti. 

Horasan'da Melik Şah'ın amcası olup, (Emir-i 
Emiran) diye tanınan (Süleyman'ın oğlu Muhammed) 
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de Bclh'e gelip, Berkiyaruk'a isyan ettiğini ilan et

ti. Ve Gazne padişahından yardım istedi. O da ala
cağı yerlerde kendi namına hutbe okutmak şartı ile 

yardım edeceğini bildirdi. Ve bu suretle Emir-i 

Emiran, kuvvet kazanmışsa da Sencer, asker gön

dererek onu esir ettikten sonra gözlerine mil çek

tirdi. 

öteki kumandanlardan bazıları da o sırada is

yan ettikleri için, Berkiyaruk'un başından gaile ek

sik olmadı. 

Yukarıda gectiği gibi, (Alamut) kalesinde bu
lunan (Hasan Sabbah) ın tabileri olan Batiniler, 

yani tsmailiye mensubları ise, Melik Şah'ın vefatın

dan sonra etrafa şer kıvılcımlarını saçmaya baş

larlılar. Çünkü mezheblerine göre müridlerindeiı 

her biri bir adamı öldürmeye memur olursa asla 

canını düşünmeyip, hemen o adamı gidip öldürme

si lazımdı. Hatta o sırada birbiri ardınccı büyük 

kumandanlardan üç kişiyi öldüren üç fedai tutu

lup idam edilmişlerse de, devlet büyükleri ve ku
mandanlar bu Batiniye fedailerinden ürkmektey

diler. 

Doğu böylece ihtilaller, kargaşalıklar ve isyan

lar içinde bulunduğu bir zamanda Avrupa'da topla
nan Haçlılar da, aşağıda görüleceği gibi kara bulut 

halinde tslanı ülkelerini basmaktaydılar. 

Haçlı seferleri, dünyanın en mühim vakaların

dan olduğu için, bunun nasıl çıktığı aşağıda özetlen

miştir. 
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HAÇLILAR'IN MEYDANA ÇIKIŞI 

Kudüs'ün fethinden beri ziyaretçilerine, husu
siyle Müslümanlar'a en yakın olan Hıristiyanlar 
hakkında iyi muamele yapılmaktaydı. Roma İmpa
ratorluğu, evvelce (Doğu ve Batı) diye iki kısma 
ayrılmıştı.- Abbasiler devleti ,  Şark imparatorluğu 
yani ( Konstantaniye Kayserliği) ile harbediyordu. 
(Harun Reşid) ,  Batı imparatoru olan meşhur (Şarl
man) ile iyi geçinerek, ona elçiler ve hediyeler gön
deriyor, Şarlman da ona iyi bir surette karşılık 
veriyordu. Harun Reşid'in oğulları da babaları
nın yolunda gittiler. Bundan dolayı Kayser ile yapı
lan muharebelerde batı Hıristiyan miIIetleri taraf
sız idiler. 

Sonraları Abbasi devletine düşkünlük gelince, 
kuvvetlenebilmek için Türk kölelerini getirdiler ve 
kölemen askerinden ordu teşkil ettiler. Mav�raün
nehir'den de birçok Türk ve Tatarlar, askerlik yap
mak için Irak'a geldiler, Türkler çoğalınca iş, Ha
lifeler'in elinden çıktı hükümet, her tarafta henüz 
Müslüman olmuş olan yarı bedevi Türk sergerdele
rinin ellerine geçti. Hakiki din gayreti yerine taas
sub ve ali cenablık yerine zorbalık geçti. Gerek 
Hıristiyan olan tabaaya, gerek kendilerine aman 
verilmiş Hıristiyanlar'a kötü muamele edilmeye ve 
Kudüs ziyaretçilerine de zulmedilmeye başlandı. 

Sonra Suriye kıtası, Mısır'da hüküm süren 
(Ubeydiye devleti) nin eline geçti. Onun askerleri 
ise, mağribli ve Şii mezh�binden sert ve müteassıb 
\diler. Hıristiyanlar'a eza ve cefa ediyorlardı. 
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Hıristiyanlar'ca o asll'da Kudüs-Ü Şerif zıyare
li, her günahın kefareti idi. Avrupaca bu ziyaret. 
çok ehemmiyetli bir din meselesi hükmüne girmiş
ti. 385 senesinde (Revan) şehrinin başpiskoposu 
olan (Jerbcr) ,  Kudüs'ü ziyarete gelmişti. Avrupa'ya 
döndükten sonra da papalık makamına geçmişti ve 
doğudaki Hıristiyanlar·ın .. zulüm ve tecavüze uğra
dıklarmdan bahsederek, batı Hıristiyan milletlerini 
Müslümanlar aleyhine kışkırttı ve Kudüs'ün alın
ması için teşviklere başladı. Bunun üzerine Avrupa'
da Müslümanlar aleyhine düşmanlık peyda oldu. 
ltalya ve Fransa kıyılarında bulunan hükümetler
den bazıları Şam taraflarma giderek, Müslümanları 

korkutmaya başladıklarınd,,an, Müslümanlar da bü
tün Hıristiyanları tabii düşman olarak bellemi!1lerdi. 

Fütimiye Halifeleri yani (Ubeydiler) , Mısır ve 
�am'ı zaptettikten sonra, Abbasi Halifelerine kar11ı 
Hıristiyanl:lr'la birle�ip, onların yardımını elde et
mek istediler. Avrupa ticaretini ve Kudüs ziyare
tini kolaylaştırdılarsa da, hilafet nöbeti Hakim Biem
rillah'a gelince, yukarıda geçtiği gibi Hıristiyan
lar'ın tavaf edip, ziyaret ettikleri (Kamame) kilise
sini ve daha başka kiliseleri yıktırdı. Hıristiyanlar 
hakkında çok şiddetli harekette bulundu. Ve Hıris
t iyanlar'ın Müslümanlar'a karşı düşmanlıkları pek 
çok arttı. Bütün Hıristiyan memleketlerini bir he
yecan kapladı. Her ne kadar Hakim'in ölümünden 
sonra Hıristiyanlar hakkında girişilen o şiddet kalk
nuş, iş sifüun bulmuş ve kiliselerin tamirine izin 
verilmişse de, Hıristiyanların fikirlerinde peyda olan 
heyecan geçmemiştir. 

Yukarıda geçtiği gibi, Antakya, Rumlar'ın elin-
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de ; Suriye kıtası da Mısır'da hüküm süren Alevi 
Halifelerinin elindeydi. Kayser ile Alevi Halifesi 
.arasında bir anlaşma imza edilmişti. Fakat bir ara
lık Rumlar, Mı_sır askerleri ile muharebe ederek 
bozulmuşlardı. Halbuki henüz kurulan Selçuklular 
de\ieti, iki tarafı da korkutmaktaydı. Hatta 40 se
nesinde Selçuklular'ın bir fırkası Rum diyarına ga
za ederek, Trabzon'a kadar çapul etmişti. Selçuklu 
Sultan'ı olan Tuğrul Bey'in adı, dünyayı titretti. 
Kayser ona hoş görünmek için Galata'daki (Arap 
Camii ) nde adına hutbe okuttu. Onun yerine geçin 
Alpaslan ise, bütün cihana dehşet verdi. Diyarbe
kir, Haleb gibi nice memleketler onun itaati altı

na girdi. Kayser (Ermanos) un ikiyüzbinden çok 
askerini az bir süvari kıtası ile perişan etti,  Erma

nos'u da esir etti. Emirlerinden Atsız ( Ahmed Cev
det Paşa merhum, bu ismi bazı yerde "Etsiz", bazı 
yerde de "Atsız" suretinde yazmış. Halbuki bu keli
meyi "Kaamus-uül Aiam"ın, ( üstün elif) faslında 
gösterdiği gibi, Burhan-ı Katı' da öyle yazip, ay

rıca şu bilgiyi veriyor: "Etsiz, te harfinin sukünu 
ve sin harfinin esresi ile (Harezm) şahının adıdır. 
( Zemahşeri) bununla aynı asırda yaşamıştır. Sul
tan Sencer ile aralarında bUyül< muharebeler ol
muştur. Bu kelime, Türkçedir ki, Farsçada "Nikfışt" 
karşılığıdır. Manası, "Artık ve zayıf" demek olur. 

Harezm padişahı çok zayıf ve çelimsiz olduğundan, 
bu isim ile anılmıştır. ) adında.ki kumandan ki, ön
-ce Kudüs'ü alıp, Şam'ı sarmıştı. Sonra Şam'ı alın
ca, Mısır üzerine yürüyüp, Kahire'yi muhasara et
ti. Fakat zaptetmeden geri döndü, o sırad.a Kudüs 
-ahalisi ona baş kaldırmışlardı, o da zorla Kudüs'e 
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girip, bulduğu Aleviler ile beraber Hıristiyanlar'ı 
da kılıçtan geçirdi. 

Bu sırada Kudüs ziyaretçileri çok eza cefa: 
cektiklerinden dönüslerinde şikayet etmeye ba§la
dılar. Anadolu Selçukluları emiri ve Melik Şah'ın 
hemşiresinin oğlu olan (Kutulmu§'un oğlu Süley
man) da iznik'e kadar hükümetini genişletti. Bu 
suretle Kudüs ziyaretçilerinin geçeceği şehirleri al
mış oldu ve 479 senesinde de Antakya'yı Rumların. 
elinden kurtardı. 

işte bu sırada Müslümanlar'ın emiri (Taşfin'in 
oğlu Yusuf) un Mağrib'de ve Endülüs'te Abbasi Ha
lifesi adına hutbe okuması da Avrupa'nın dikkat 
nazarını çekmişti. Bazı papazlar Kudüs'ün alınması· 
için Avrupa ahalisini kışkırtıyorlardı. Papa ise, Me
lik Şah tahta çıkalıberi, Hıristiyanlar'ı Müslüman
larla harbetmek için teşvik edip duruyordu. 

Selçuklular'ın istanbul'a yaklaşmalarından Rum 
Kayseri ( Aleksi Komnen) de çok büyük korku ve
telaşa düşmüştü. istanbul'un Türkler'in eline geç
mek üzere olduğundan dem vurarak, A vrupahlar'ı 
muharebe için teşvik etti. O zaman Doğu Roma im
paratorluğunun durumu pek karışık olduğundan, 
Selçuklular'a karşı koymaya gücü yetmiyordu. 

Halbuki Türkmenler, istanbul'u alırlarsa ora
sının hareket noktası yaparak A vrupa'ya doğru 
ilerleyecekleri tabii idi. Bundan dolayı Avrupa hü
kümdarları da Selçuklular'ın bu azimli selinin önü
ne geçmek için bir çare bulunmasına inanmışlardı. 

Yavaş yavaş yapılan bu kışkırtmalar üzerine
Avrupa'da umumi bir heyecan meydana geldi. Ve
Kudüs'ü fethetmek için bir din muharebesi açılma-
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.sına karar verildi. önce Fransa'dan fedai bayrak

ları açıldı, pek çok fedai yazıldı. 

_.İspanya ahalisi, Araplarla harb etmekte olduk
larından, yerlerinden ayrılamamış iseler de, öteki 
Avrupa memleketlerinde bulunan silahşor takımla
rı ayaklanıp, harekete geçtiler ve onlara halktan 
bir çokları da katıldı. 

Fedai bayrakları altına toplananlar göğüslerine 
haç resmi yaptıklarından, onlara (Haçlılar) ,  ( Çe
lipayiler) ,  (Ehl-i Salip) , (Salibiyfı;n) denilmiştir. 

Harbçi olan kumandanlar-ki, bunlar A vrupa'nın 
.asilzadeleridir - harb hazırlığına başlamaları üze
rine yüzbin kadar Haçlı toplandı. 

Her ne kadar A vrupa'yı korkutan Selçuklular 
-devleti, Melik Şah'ın vefatından sonra ayrılığa düş
müş ve birkaç kola ayrılarak, birbirleriyle uğraş
makta idiler. Ondan dolayı Haçlılar'a karşı çıka
-cak ancak Konya'nın sahibi olan (Süleyman Sel
çuki'nin oğlu Kılıç Arslan) vardı. Fakat Haçlılar'ın 
durumları da perişandı. Çiinkü başlarında harb 
usullerini bilen kumandanlar ve zabitler olmadığın
dan, derlenip kurulan halk ordusundan ibarettir. 
Bir papazın kumandası altında yola çıktılar. Ve 
ahalinin adakları ve sadakaları i1e geçinerek Ma
caristan'a geldiler. Macarlar'dan hakaret gördüler. 
Daha ileri gidince, Bulgarlar'la harbe tutuştular . .  
Bozuldular, kırıldılar, yollarda hastalık ve sefalet
ten telef oldular. Kalanı da korkmuş ve sinmiş bir 
halde Edirne'ye, oradan da tstanbul önüne geldi
ler. Kayser Aleksi, onlara misafirperverlik gösterdi.  
Fakat Rumlar. Latinler'i sevmezlerdi. Hususiyle 
Latinler, Katolikti. Rumlar ise Ortodokstu. Mezheb 
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ayrılığı dolayısıyla ruhani reisleri birbirini afaroz 

ediyordu. Bundan dolayı Bulgarlar'ın Latinleri vu
rup, pe!'işan etmesinden Rumlar memnundular. Gar

bın bu cengaverlerıni eski püskü elbise içinde ve 

salkım saçak görmekten memnun oluyorlardı. 

O sırada bir papaz da Almanya tarafından bir

çok Haçlı toplayıp, yola çıktı. Onlar da yollarda ırz 

ve namusa saldırıp, adam öldürdüler. Macaristan'a 

gelince Macarlar, onlara hücum ederek, hemen hep
sini öldürdüler. 

(Ren) ve (Muzel) nehirleri kıyısında da Haç

lılar'dan bir güruh toplanarak, (Haçlı muharebele
ri her günahı affettirir. ) sözü kulaklarına çalın

mış olduğundan, onlar da en büyük cinayetleri çe

kinmeden yapıyorlardı. Böyle hayasız toplama bir 

ordunun kumandanlığını hiç bir zabit kabul etme
diğinden, kendilerine uygun serseriler başa geçti. 

Ve "Müslümanlar'la savaşmadan evvel Yahudiler'i 
yok etmek lazımdır." diyerek, yolda karşılaştıkları 

Yahudiler'i canavarca toptan öldürdüler. Bu kor
kunç güruh nereye gitseler, ahali, yerini yurdunu 

terkedip kaçıyordu. Böyle başı boş Macaristan'a ka

dar geldiler. Onlara göre Hazret-i tsa'nın askeri 

mukaddes bir topluluk olup, onlara karşı duranlar 

din düşmanı idi. Macarlar'a da öyle baktılar. Ya
hudiler'e yaptıklarını Macarlar'a yapmak istediler
fakat Macarlar'ın şiddetle karşı koyması üzerine 
dağıldılar. Bu ordunun Bulgaristan'a varmış olan 

öncüleri de o -;;uretle dağıldı. Bundan dolayı bir 
kısmı memleketlerine döndü, hemşerilerine maska

ra oldular, bir kısmı da tstanbul'a gelip, önden ge

len kafilenin döküntüleri ile birleştiler. Evvelkilerill> 
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vahşi hareketlerinden canı sıkılan Rumlar, garplıla

rın yeni bir felakete uğradıklarından dolayı mem
nun oluyorlardı. 

Avrupa'dan çıkan Haçlılar'ın sayısı 300.000 den 
fazla idi. Fakat çoğu yollarda ölmüştü. tstanbut 

önünde toplanan döküntüleri ise 100.000 kadardı. 

Her ne kadar böyle bozuk düzen askerin Türkmen

ler ile harbedemeyecekleri besbelli idi. Bunlar, ilk 

geldikleri zaman Kayser'in emirlerine itaat edecek

lerini ve misafir oldukları memleket ahalisinin hu
kukunu gözeteceklerini .;öylemişlerken, sonra yollar

da çektikleri sefaleti unutup, evleri, sarayları ve 
kiliseleri yağmaya koyuldular. Kayser Aleksi, Av
rupa'dan yardım istediğine pişman oldu. Fakat ne
çare ki, bir suyun geçmesi için ark açılmış ve 
önüne geçilmesi kabil olmayan bir sel peyda olmuş

tu. Bu sele yol vermek, yani tstanbul'u öyle azgın 
misafirlerden kurtarmak için gemile.r hazırlatıp, 
onları Gemlik sahiline çıkardı. Haçlılar ise, Asya 
kıtasına ayak bastıktan sonra, karşılarına gelen 
herkese düşman nazarı ile bakıyorlardı. İmpara
tor Aleksi'nin tabaası, Türkmenler'den daha çok 
zarar gördüler. 

Haçlılar, Müslümanlar'la harbetmek ıçın mağ

rurca tznik üzerine yürüdüler, ve tznik'in altı saat 
batı tarafında tznik gölü ile Pazarköyü arasında 
!znik Bey'i ile kanlı bir muharebeye giriştiler. Çar
pışma başlar başlamaz, başları ölünce bozuldular, 

perişan oldular. Rumlar'ın kurtardıkları üçbin ka
dar firariden başkası öldü, geri kalanı da esir oldu. 
Bu korkunç vaka, Avrupa'ya çok telaş ve dehşet 
verdiyse de, din muharebesi için halkın zihnindeki: 

F. ı2· 
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.heyecan geçmiş olmadığından, daha mükemmel ve 
-düzgün ordular hazırlamaya başladılar. 

Dükalar, kontlar, baronlar, çiftliklerini ve baş
ka mi.ilklerini, eşyalarını satarak, harb hazırlığına 
başladılar. O sırada (Bazloren) dükası (Godfruva) 
dahi çiftliklerini satıp, sefere hazırlandı. Bu adam, 
pek çok muharebeler kazanmış ve çok şöhret almış, 

hakkı ile bir harb adamı idi. Halk da kendisine 
inanıyordu. Fransa'da ve (Ren) nehri boyunda bu
lunan büyük zenginler, ona kuracağı ordunun silah
lanması için hazinelerini verdiler. Kadınlar, kocala
.rının ve çocuklarının harb hazırlığı için mücevher

lerini ve başka eşyalarını sattılar. Pintilikten yahut 
korkudan yer altına gömülmüş olan defineler mey
dana çıktı. Haçlılar'ın belli başlı kimselerinin ça
dırlarında türlü türlü paraların küme küme yığıl
mış olduğu görülüyordu. Godfruva'nın maiyetinde 
80.000 piyade ve 10.000 süvari toplanmış oldu. Bu 
ordu muntazam ve muharebelerde tecrübe görmüş 
askerlerden meydana gelmiı:ıti. Godfruva'nın yanın
da ise Fransız ve Alman kumandanlarından namlı 
ve şanlı pek çok adamlar vardı. 

Ne tuhaftır ki, papazların kışkırtması ile mey
dana gelen muharebelerde asilzadeler ucuz fiyatla 
çiftliklerini sattıkları halde, papazlar, bu satışlar
·dan faydalanıp, çiftlikleri satın alıyor ve ze11ginleşi
yorlardı. 

tşte bu suretle asilzadelerin birçok malikane
leri papazların eline geçerek, kilise vakıfları çoğa
lıyordu. 

Godfruva, mükemmel bir ordu ile yola çıktı. 
Ve Macar kralı (Kolüman) a mektup yazarak, mem-
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leketinden geçmek için izin istedi. O da bu yumu

şak davranıştan memnun kalarak izin verdi ve ka

zanması için dua ederek, onu uğurladı. Bulgarlar 
da öyle iyi muamele ettiler. Bu suretle hiç bir güç
lükle karşılaşmadan Edirne'ye kadar geldi. 

Godfruva, tstanbul'a doğru ilerlemekteyken,. 

Fransa, ikinci bir ordu daha hazırladı. Bu orduda 

tanınmış dükalar ve de kontlar vardı. Hatta Fran
sa kralının kardeşi dahi beraberdi. Ve çoğu kadın
lanın, çoluk - çocuğunu, adamlarını ve bütün silah

larım beraberlerine almışlardı. Alp dağlarım aşıp� 
İtalya kıyısına doğru hareket ettiler. 

Fransız Haçlılarının bu hareketi, ttalyanlar'ı da 

şevke getirdi. (Taran) prensi (Bohemond) da on

lara katıldı ve onun bayrağı altında birçok cenkçi 

toplandı. O da bir fırka askeri ile gemilere binip, 
Yunanistan kıyılarına doğru gitti. 

Fransa'nın güney Şehirlerinde toplanmış olan 
100.000 Haçlı, Kont (Raymond) un kumandası al
tında Alp dağlarını geçerek, ( Lombardiya) ve (Hır

vatistan) yolu ile Rum diyarına geldiler. 

Rumlar'la arasında soğukluk ve nefret bulun
duğundan, bir iki defa Rumlar ile çarpışıp, onlara 
galebe çaldıktan. sonra tstanbul önüne ulaştılar. Bu 

orduların da yolda birçok kaybı olduysa da, yine
tstanbul önünde toplandıkları zaman pek büyük bir 
topluluk teşkil ediyorlardı. 

tmparator Aleksi, Haçlılar'ın çokluğundan ürk
tü. Onları aldatıp, avutmak yolunu tuttu, kendileri
ne ikram ve ilfatta bulundu ve böylece onlardan ev

velce Kayserliğe bağlı iken Müslümanlar tarafından 
zaptedilmiş olan memleketler geri alınınca, kendisi-
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ne teslim edilmesi için vaad aldı. Hemen hazırlanan 

gemilerle Haçlılar'ı Anadolu yakasına geçirdi. 
Haçlı ordusu, 491 senesi ilkbaharında Kadıköy 

tarafında toplanarak, tznik'e gittiler, orasını sardı
lar. Kılıçaslan da zaman zaman sarılmış olanlara 
yardım ediyordu. 

Kayser Aleksi ise, tznik'in Avrupalılar eline geç

mesini istemiyordu. Bundan dolayı onun tarafından 
gizlice yapılan teklif ve verilen aman üzerine Müs
lümanlar, tznik kalesini oha bıraktılar ve kalenin 

duvarlarına onun bayraklarını çektiler. Onun tara
fından da sarılmış olanlara iyi muamele edildi. Haç
hlar da bundan dolayı biraz daha fazla Rumlar'
dan so6'Udular. 

Sonra Haçlılar, fırka fırka Anadolu içerisine 

doğru yürümeye başladı. Kılıçaslan, Eskişehir civa

rında onları karşılayarak, Temmuz'un birinci gilnü 
Üzerlerine hücum ederek, galip geldi. Fakat Haçlı 
ordusuna güruh güruh etraftan imdatlar gelip, ts
lfun askerlerinin kılıç ve ok kullanmaktan kuvvet 
ve kudretleri kalmamıştı. Muharebe, sabahtan ak
şama kadar sürdüğü için, karanlık basınca ara ve
rildi. Fakat Haçlılar deniz gibi dalgalanarak akıp 
gelmekte oldukları için, Kılıçaslan, ekinleri yaka

rak geri döndü. 
Yukarıda geçtiği gibi, o zaman Selçuklu Sulta

nı olan Berkiyaruk, Horasan'da çıkan isyanlar ile 
meşgul idi. Suriye Beyi Alpaslan'ın oğlu Tanış'ın 
vefatında oğulları birbiriyle harb edip, sonunda biri 
Şam'da, öteki de Halep'de kalmıştı. Alpaslan'ın to

runu ve Mehmed'in oğlu (Bagisyan) da, Antakya 
kumandanı idi. 
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Hasılı Konya ve Aksaray Beyi Süleyman'ın oğ
lu Kılıçaslan, o vakit Haçlılara karşı yanlız kalmış
tı. Onlarla bir gün sabahtan akşama kadar çarpışıp, 
öndeki fırkaları perişan etmişse de, arkadan taze 
imdad kuvvetleri gelince, harb meydanını bırakıp. 
kasabaları ve tarlaları yakarak, Haçlılar'ın önünden 
çekildi. 

Haçlılar, meydanı boş bulunca ilerlediler ve ön
lerine gelen Müslümanları toptan öldürmeye başla
dılar. Bir kısmı Karaman Dağları'ndan aşıp, Çu
kurova'ya indi, bir kısmı da Gürün Dağları'ndan do
laşarak Elbistan'a, oradan da Maraş'a gitti. 

O sırada Godfruva'nın kardeşı ( Budon) ,  ordu
dan ayrılıp, yerli Hıristiyanlardan da adamlar bula
rak ileri yürüyüp, Urfa'yı aldı, orada bir kontluk 
teşkil etti. 

öteki Haçlı, fırkaları Kilis'te birleştiler vc-

300.000 kişi ile gidip, Antakya'yı sardılar. 
Mısır Halifesi olan (Müsta'li Biemrillah ) tara

fından Haçlı ordusuna elçiler geldi. Müsta'li, mez
heb ayrılığı dolayısıyla devamlı düşmanı olan Türk
ler'e, Haçhlar'ın galebe çalmasının Allah tarafın
dan alınan bir intikam olduğuna inanıyor ve kendi
sinde Hıristiyanlar'a karşı bir sevgi hasıl oluyordu. 
Haçlılar'ın maksadı Kudüs'ü ziyaretten ibaret oldu
ğunu öğrenmiş olduğundan, orada kiliseler yaptır
mayı ve Hıristiyanlar'ın dinini korumayı, silahsı7. 
olarak gelip, bir aydan fazla kalmamak şartı ile bü
tün ziyaretçilere şehrin kapısının açık olduğwıu 
söyledi.  Haçlılar bu şartlara uyarlarsa onlar�_ yar
dımcı olacağını, uymadıkları takdirde Septe bo�a
zından Bağdat Kapısına kadar bütün Müslümanlar'm 
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Peygamber vekili olan Halife Müsta'li'nin emri ile 

ayaklanarak, garp yiğitlerine hilafetin kudretini 

göstel'eceklerini söyledi. 
Mısır elçisinin bu korkutucu sözleri Haçlılar'ı 

kızdırdı: "Biz dinimizin merkeı;ini çıktığı yerde kur

mak için ilham alıp geldik. Padişahların yardımına 

muhtaç değiliz. Asya'ya Müslümanlar'dan emir al
maya, lfıtuf ve atıfet görmeye gelmedik. Mısırlı
lar'ın Avrupa ziyaretçilerine yaptığı hakaretler he
nüz unutulmamıştır. Hakim Biemrillah zamanında 
Hıristiyanlar'a celladların �'aptıklannı ve kiliselerin, 
hususiyle (Kamfune) kilisesinin yıkıldığını kimse 

unutmamıştır." diye şiddetli bir red cevabı verdi

ler. Mısır elçileri döner dönmez Halep ve Şam ta
rafından Antakya'nın imdadına bir süvari fırkası 

gelmişse de, Ha<;lılar'ın çokluğundan dolayı birşey· 
yapamadan dönmeye mecbur kalmışlardır. 

Bu sırada İtalya gemilerinden kurulu bir do

nanmanın ·(Süveydiye) iskelesine gelmesi, Haçlı
lar'ın gayretini arttırmıştır. 

Antakya'nın wmhasarası dokuz ay sürdü. An

takya emiri (Bağisyan) ın pek büyük kahramanlığı 
görüldü. Aslında bir Ermeni demircinin oğlu iken, 

sırf maJ, mevki elde etmek için Müslüman olmuş 
bulunan ve (Ruz be) denen, bukalemun gibi renkten 

renge giren (Firuz) adındaki bir kalleş, Bağisyan'ın 
emniyet ve itimadını kazanarak, Antakya kalesinin 
üç mühim kulesinin muhafızı olmuştur. Haçlılar'ın 

çokluğunu görüp, onlardan daha çok faydalanabil
mek için Haçlılar'ın ileri gelenlerinden (Prens 

Bohemond) ile gizlice haberleşerek, Cemaziyelevvel 

içinde geceleyin üç kuleyi Haçlılar'a teslim etti. Ka-
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le kapılarından birini de kırdırdı. Haçlılar, şehrin. 

içine girince, yerli Hıristiyanlar da onlara katıldı 

ve buldukları Müslümanlar'ı öldürdüler. Sabahleyin 
Prens Bohemond'un bandıraları kalenin burçları üze
rinde görüldü. 

Bağisyan Bey, uyku arasında velveleyi işitince, 

aklı başından gitti. Uyku sersemliği ile ne · yapa

cağını bilemedi. Hemen atına binerek, 30 kadar kö

lesi ile şehrin kapısından dışarı çıktı. Bir müddet 

sonra aklı başına gelince, kederinden bayılarak, 

atından düştü. Köleleri tekrar bindirmeye çalışmış
larsa da, kendisinde ayakta duracak takat kalma

dığını ve ölmek üzere olduğunu anlayınca, onu ol
duğu yerde bırakarak kaçtılar. Orada odun kes
mekle meşgul olan bir Ermeni de Bağisyan'ın son 

nefeste olduğunu görünce, başını kesip Haçlılar'a 

götürmüştür. 

tşte bu suretle Antakya Haçlılar eline geçti. 

Orada bir dükalık kuruldu, Bohemond da (Antak
ya Dükası oldu. 

Firfız'a gelince ; o da Haçlılar'dan pek çok mal 
aldı, zenginleşti ve dinden çıkarak onlara katıldı. 
Fakat bunun maksadı mal ve mevkiden ibaret oldu

ğu için, tekrar Müslüman oldu ve her iki millet de 
kendisinden nefret etti. 

Musul Emiri (Kürboğa) , askerini toplayarak 

(Mercidabık)  a geldi. Halep askerinden başka Şam'ın 

da Türk ve Arap askerleri hep onun başına top
landılar. Ve Melik Şah'ın kardeşinin oğlu (Dükak) 
ve Humus Beyi (Cenahüddevle) ,  Sancar Beyi (As

lantaş) , (Artıkoğlu Sakman ) gibi meşhur kuman

danlar onun yanında toplandılar. 
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Kürboğa, mükemmel bir ordu ile Antakya'ya 
_gidip, Haçlılar'ı sardı. Onları da büyük bir korku 

ve dehşet kapladı. Anlakya'da yiyecek olmadığından 

:sıkınt ıya düştüler. Bundan dolayı Antakya'yı bıra

k ıp gi tmek için Kürboğa 'dan aman istediler. Kür
boğa kabul etmedi. Kendisine gurur gelip, büyük
Jük tasladığından kumandanbrına yaptığı kötü mu
.amele ile onları gücendirmişti. Haçlılar, yiyeceksiz 
kaldığı · için, ne olursa olsun diyecek dışarıya hücum 
ettikleri zaman Kürboğa'nın kibrinden ve hakare

tinden kırılmış olan kumandanlar, muharebe etme

den kaçıp gittiler. Kürboğa da kaçtı, gönüllü olarak 
<'ihad et meye gelen biı kaç bin Müslüman dayandığı 

için şehit oldular. 

Bu suretle Haçlılar yeniden kuvvet kazanıp, 

Antakya'da yerleştiler. Onları yenebilecek olan ts-

1am kumandanlarının büyükleri ise, birbiriyle uğra

'Ş.lyordu. 

Abbasi Halifesi Müstazhi r  Billah, Fl'enkler'in 

bu galebesinden telaşa düşerek Bağdat'dan Berki

yüruk'a memur gönderdi. 

Haçlılar ise, asıl mal.;sadı olan Kudüs'e yürüdü
ler, bir  müddet şehri sardıktan sonra 492 senesi 

Şabanında zol'layarak şehre girdiler ve içeridekileri 

kılıçtan geçirdiler. 

Kudüs'de 70.000 den çok adam öldürdüler. iç
I0rind� ulemadan ve orada yerleşmiş olan abit ve 
zahit kimselerden pek çokları bulunuyordu. tslam

lar'dan bir cemaat, ( Davud Mihrabı) na sığınıp, üç 
gün çarpıştılar. Sonra da aman dileyip çıktılar ve 

( Askalan) a gittiler. 
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Frenkler, (Sahratullah) denilen "Allah Taşı" 
yanındaki altın ve gümüş kandilleri ve başka eş

yayı aldılar. Haçlılar aleyhine Mısır'dan. bir ordu 
çıktı ve onlara karşı gitti. Askalan'da karşılaştılar, 

muharebe sonunda Mısır askeri bozguna uğrayıp, 

dağıldı. Abbasi devleti ile Mısır devletinin paylaşa
madıkları Suriye �chirlerinin bir çoğu Haçlılar eli

ne geçmiş ve Kudüs krallığı kurulmuştur. 

IRAK, HORASAN VE AZERBEYCAN'IN 
DURUMU 

Melik Şah'ın ölümünden sonra yerine geçen

ler arasında birçok çarpışmalar ve muharebeler ol

muştur. Sonunda büyük şehzade Berkiyaruk, sal
tanat tahtında yerleşti. Baba bir kardeşi Sancar'ı 
Horasan'a ve öteki baba bir kardeşi Mehmed'i Azer

beycan'a vali tayin etti. Avrupa'da toplanmış olan 

Haçlılar ise, bu sırada Anadolu kıtasıriı yarıp ge
çerek, Antakya'yı ve Kudüs'ü zaptedip, bir krallık 
kurmuşlardı. Onların zararlarını ortadan kaldırmak 
Berkiyaruk'un vazifesi idi. Halbuki kardeşleri Meh

met ve Sanmar ile aralarında şiddetli muharebeler 
oluyordu. Irak, Horasan ve Azerbeycan şehirleri ka
rışıklık içinde idi. Batiniye'den tsmailiye taifesi 
ise, bozuk kan gibi devletin damarlarına yayılmak

taydı. 
Yukarıda geçen (Sabbah'ın oğlu Hasan) , hesab, 

cebir ve hendese ilimlerinde yani matematik, ce

bir, geometride ve diğer felsefe ilimlerinde mahir 
bir ilim adamı · ve kuvvetli bir kahramandı. Birçok 
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memleketleri dolaşıp Mısır'a gitti. Orada Alevi Ha
lifesi olan Müstansir'den tsmailiye .mezhebini doğu
da yaymak için izin aldı. Horasan'a, Kii.şgar'a gidip� 
oradan da Azerbeycan'a döndü. Kazvin tarafında 
birçok kimseleri yoldan çıkardı. Müridlerini ve 
mezhebine inanların sayısını çoğaltarak, çok sarp 
bir yerde olan Alamut kalesini ele geçirdi. ( Alamut, 
"Ceberut" vezninde Kazvin ve Geylan arasında meş

huL bir kalenin adıdır. Çok yüksek bir yerde oldu

ğu için, kendisine bu ad verildi. Bu keliine aslında 
"Elüvamut" dur, ve "Kartal Yuvası" manasınadır. 
Kartal, daima yüksek yerlerde yuva kurduğu için,. 

teşbih yolu ile bu kaleye o ad verilmiştir.) (Bur
han-ı Katı' tercümesi.. . )  

Her tarafta müridler peyda ederek (Tabes) ve 
(Kuhistan) kaleleri ile Isfahan civarında bulunan 

(Şahdiz) kalesi gibi birçok sağlam kalelere sahip
oldu. Her tarafa fedailer gönderip, düşmanı olan 
büyükleri ve kumandanları öldürtüyordu. Müridleri 
yer yer dağılıp, yol keserler, Üzerlerine asker gi

dince savuşup o kalelere sığınırlardı. Bazı şehirler
de de şunu bunu aldatarak evlerine götürüp, soy
duktan sonra öldürürler ve cesetlerini kuyulara atar

lardı. 

Melik Şah'ın oğlu Mehmed, Azerbeycan'da kuv

vetini artırarak 492 senesi sonlarında kardeşi Ber

kiyaruk'a isyan ederek, hükümetin merkezi olan 
Rey üzerine yürüdü. Berkiyaruk kaçmaya mecbur 
olunca, Bağdat'da (Sultan Mehmet) adına hutbe
okundu. Fakat 493 senesi Safer'inde Berkiyaruk 

Bağdat'a geri gelince, tekrar adına hutbe okuttu. 
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Haçlılar ise, o sırada büyük bir kalabalık ile 
Malatya üzerine yürüdüler. Sivas ve etrafının Beyi 
olan (Danişmentoğlu Gümüştekin ) de askerini top
layarak müdafaaya koştu ve Malatya civarında Haç
lılar'ı karşılayıp, pusuya düşürdü ve onları büyük 
bir bozguna uğratıp kumandanlarını esir aldı. İşte 
bu vaka, (Danişmentoğulları ) hanedanının şöhretini 
arttırmıştır. 

Yine bu sırada (Ahlat) da da yeni bir hükü
met kuruldu. 

Selçuklu Beylerinden Azerbeycan'da (Belet) 

şehrinin Beyi olan (Emir Kutbüddin İsmail) in bir 
Türk kölesi vardı ki, ( Sekman Kutbi) diye anılırdı. 
Cesur, idareli, akıllı, adaletli bir adam olup, o me
ziyetleri ile şöhret bulmuştu. Ahlat'da hükümet 
eden ( Mervanoğulları) ise, ahaliye zulmediyorlardı. 
Halk, Sekman ile gizli haberleşerek, onu çağırdılar. 
O da Ahlat'a gelince, ahali kapıları açtılar ve Mcr
vanoğlu kaçtı. Sekman Kutbi ise, beklemediği bir 
nimet elde ederek, Ahlat hükümetini ele geçirdi ve 
yeni bir devlet kurdu. Ondan sonra oğulları ve to
runları da birçok vakit Ahlat'da hüküm sürmüş
lerdir. 

Yine 493 senesinde Berkiyaruk ile Sultan Meh

mcd, askerlerini toplayarak tekrar Hemedan civa-
. 

rında muharebe ettiler. Berkiyaruk bozulduğu için 
Eağdat'da hutbe yine ( Sultan Mehmed) namına 

okundu. Berkiyaruk ise Rey'e gidip, tekrar asker 
toplayarak, Horasan tarafına gitti. Bu askerin için
de beşbin kadar Batini de vardı. Sencer ile Sultan 
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Mchıncd, anababa bir km·deş olup, Berkiyaruk'un 

annesi başka . olduğundan Sencer, Mehmed ile bir

leşmişti. Berkiyaruk, Sencer üzerine yürüdü ve mu

harebe sonunda galebe çaldıysa da, askeri, yağmaya 
koyulduğu için harbı Sencer kazandı. Berkiyaruk'un 
ordusundaki Batiniler'in hepsi öldürüldü, kendisi de 
(Hozistan) a  kaçtı. 

Bundan dolayı Sultan Mehmed'in adamları 

Bcrkiyaruk tarafını Batinilikle suçlarlar. Berkiya

ruk da üstünden bu lekeyi silmek için Batiniler�dcn 

pek çok adam öldürmüştür. 

494 senesinde Isfahan'da Batiniler'in bir batak

hanesi basılıp, öldürdükleri adamların elbiseleri ve· 
silahları meydana çıkınca, ahali ayaklanarak, ta-· 

kını takım Batinileri tutup; kazdıkları hendekler 

içine ateş yaktılar. Bu hendeklerin üzerine bir me

mur tayin ederek ona ( Malik) adını verdiler. Tu
tulan Batinileri takım takım getirip, bu hendekler 

içine attılar ve ateşle yaktılar. 

(Ramihremiz) ile (Errican) arasındaki şehir

lerin Beyi olan (Cavlı) da 300 kadar Batini'yi tu

zağa düşürüp öldürdü. Fakat içlerinden üç kişi ka

�ıp dağa çıktılar. tşte bu sıradaydı ki, Berkiyaruk 

da Batiniye'den eline geçenleri öldürüyordu. 

O sene Berkiyaruk, Huzistan'da ordusunu ha

zırlayarak, Hcmedan'a gitti. Kardeşi Sultan Meh

med, onun üzerine yürümüşse de Berkiyaruk, ona 

galebe çalarak gidip, Rey şehrini aldı. Fakat ya

nında yüzbinden fazla süvari vardı. Memleket bu 

kadar askeri besleyemediğinden Berkiyaruk, yanın-
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daki kumandanların çoğunu yerlerine gönderdi, as

kerlerini de münasip yerlere dağıttı. 

Sultan Mehmed ise, Sencer ile birleşip Rey üze
rine yürüdüler. Berkiyaruk bunu haber alınca, as

kerini toplamaya vakit olmadığından Rey'r:Jen çıkıp 

Bağdat'a geldi. Paraca sıkışmış olduğu için Hali
fe'ye ısrarla baş vurdu, o da çaresiz kalarak elli
bin altın toplayıp verdi. Bu para yarasına merhem 
olmadığından Berkiyaruk, halkın malına el uzattı. 
Bundan dolayı hem Halife, hem halk ondan soğudu. 

Sonra Sultan Mehmed ile Sencer, beraberce 
Bağdat üzerine yürüdüler. Berkiyaruk, (Vasıt) ta
rafına savuştu, onlar da gelip Bağdat'a girdiler. Ha
life memnun kalarak; hutbeyi (Sultan Mehmed) 
adına okuttu. 

495 senesi başında Sultan Mehmed, Kazvin'e, 
oradan da Rey'e geçti. Sencer de Horasan'a gitti. 
Berkiyaruk ise, kendisine çeki düzen verdikten son
ra yine Sultan Mehmed üzerine yürüdü ve Rey civa
rında karşılaştılar. Sultan Mehmet'in ordusu bozu
lunca, Berkiyaruk, hazinelerini ele geçirdi. 

Sencer, Bağdat'dan dönüşünde ağırca hasta idi. 
Bazı fesatçılar ise, Horasan'ı almak için Semer
kant'in emiri olan (Kadir Han) ı kışkırttıklarından, 
o da yüzbin kişilik bir ordu ile Horasan tarafına 
geçti. Sencer'in ona karşı koyacak kuvveti yoktu. 
Fakat Kadir Han'ın ordusunda onun çok casuslan 
vardı. Her şeyden haber alıyorlardı. Kadir Han, or
dusu ile Belh'e yaklaşınca, Sencer, Kadir Han'ın 
üçyüz atlı ile ava çıktığı haberini aldı. O tarafa 
doğru yeteri kadar asker göndererek, av yerinden 
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Kadir Han'ı bastırdı. Kendisini tutup Sencer'in önü
ne getirdiler. Sencer de hemen onu öldürdü. Bun
dan dolayı Maveraünnehir askeri dağıldı ve Hora
san diyarı kurtuldu. 

Maveraünnehir hanzadelerinden (Buğra Han ) ın 
torunlarından (Mehmed Aslan Han) ki, annesi Melik 
Şah'ın kızı idi. Dedelerinin mülkünden uzaklaştırıl
dığı için Merv şehrinde oturuyordu. Bu sefer Sen
cer, onu Semerkant hanlığına tayin ederek, yanına 
asker verip, Semerkant'e gönderdi. O tarafın asker 
ve ahalisi de ona biat edince, Hanlık tahtına otur
du. Ve Sencer'in nasihatlerini dinleyerek, adalet 

ile hareket etmeye başladı. Ahali de onun idaresin
den hoşnut kaldılar. 

496 senesinde Berkiyaruk, Sultan Mehmed üze
rine hareket etti. (Hoy) kapısında muharebe sonun
da Sultan Mehmed'in askeri bozuldu. Onun üze
rine Bağdat'da hutbe yalnız Halife adına okuna
rak, iki kardeşin adları söylenmedi. 

Bu kardeşlerin devamlı muharebelerinden mem
leketler harap oldu, ahali bitkin hale geldi, aklı ba
şında adamlar araya girip, 497 senesinde sulhe ka
rar verdiler. Azerbeycan, Diyarbekir, Musul ve El
Cezire, Şam ile Irak;dan da hükümet merkezleri 
olan Hire ve Sultan Mehmed'e tabi olan Mezidoğul
ları'nın ellerindeki yerler Sultan Mehmed'e ait ola
cak ve Sencer şehirlerinde Sultan Mehmed'in namı 
o güne kadar olduğu gibi, yine okunmakta devam 
edecek ve her ikisinin şehirlerinde de Berkiyaruk'un 
adı söylenmek üzere andlaşma yapıldı. 

498 senesinde Berkiyaruk vefat edince, 4 ya
şında bulunan oğlu (Melik Şah) , adına Bağdat'da 
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hutbe okunmuşsa da, tbni Melik Şah kabul etmediği 
için Bağdat'a gelmiş ve hutbeyi kendi namına okut
muştur. Selçuklular saltanatını kendi eline almış, 
bir müddet Bağdat'da kaldıktan sonra Isfahan'a git
miştir. 

O sene Hind, Maveraünnehir, Horasan ve baş
ka yerlerden hacılar toplanıp, Rey civarına gelmiş
lerdi. Batiniye'den bir kalabalık, sabahın erken saat
lerinde onları basıp hepsini öldürdüler. Hayvanla
rını ve mallarını yağma ettiler. 

Merhum Nizamülmülk'ün en büyük oğlu ve Me
lik Sancar'ın veziri olan (Fahrüddevle) ,  500 sene

si Muharreminde Aşura günü Nisabur'daki konağın
dan çıkıp harem dairesine giderken, Batiniye fedai
lerinden biri atılıp, Fahrüddevle'yi bıçakla vurup 
öldürdü. Batini tutulup Melik Sencer'in huzuruna 
getirilince, cinayetini ·saklamadı, birçok kimseler 
hakkında da iftiralarda bulundu, kendisi de, iftira 
ettiği adamlar da öldürülmüşlerdir. 

HAÇLILAR'IN BAZI MUHAREBELERt 

Melik Şah oğulları, yukarıda geçtiği, gibi, bir
biriyl� döğüşüyor, her biri vali ve kumandanları 
kendi tarafına çekmek için onların yüzlerine gülü
yorlardı. Bu hal onları kuvvetten düşürdü. Etraf
taki Beyler hep istiklal davasına düştüler, onlar da 
birbiriyle çarpışmaya başladılar. Maksatları ayrı 
ayrı olduğu için, birleşmeleri mümkün değildi ve 
o suretle hudutların korunması da unutulmuştu. O 
zaman Humus, Haleb ve Şam tarafları Selçuklu dev-
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!etine yarı bağlı kumandanların elinde idi. Şam sa

hillerinin Akka gibi bazı yerleri ve Mısır'daki Ale

vi Halifesinin elinde bulunuyordu. Kudüs, Antakya, 
Maraş, Urfa ve onlara bağlı olan birçok memleket

ler Haçlılar'ın elindeydi. 

Konya, Aksaray ve civarı Selçukoğullarından 

Kılıçaslan'ın elinde bulunuyordu. Sivas'da da Daniş

mentoğuJları hüküm sürüyordu. Ahlat'da ise, ( Sek

man Kutbi) , yeni bir devlet kurmuştu. Geri kalan 

Anadolu şehirleri Konstantaniye KayserJiği'ne bağlı 

idi. Fakat Akdeniz'in bazı kıyılan Haçlılar'ın elinde 
bulunuyordu. Ara sıra da deniz yolundan kendileri-

ne yardım gelmekteydi. 
· 

Bundan dolayı Haçlılar Maraş'dan Mısır hu

duduna kadar uzanan kuvvetli bir hükümet kura

rak, İslam şehirlerine tecavüzden geri durmuyor

lardı. Hatta 495 senesinde (Antarsus) ' şehrini aldı

lar ve ele geçirdikleri Miisfümanlar'ı toptan öldiir

dükten sonra, (Kiirtler Kalesi ) ni sardılar. Humus 

sahibi (Ceniihüddevle) onlara karşı koymak için 

askerini toplamıştı. Cami içinde Batiniye fedaile

rinden biri atlayıp onu öldiirdii. Haçlılar bunu işi

tince hemen Humus taraflarına yürüyüp aldılar. 

Sonra Akka'yı sardılar ve Mısır askerlerini yenerek, 

497 senesinde zorla Akka'yı elde ettiler. Ve insan

lığa yakışmayacak kötü işler işlediler. O sırada da 

Haçhlar'ın büyük bir ordusu da (Harran) üzerine 

yürüdü. 
O zaman (Hasnıkeyfa) ve (Mardin) Beyi olan 

<Eksik'in oğlu Artık) , (Muinüddevle Sakman) ile 
Musul Beyi (Şemsüddevle Çökürmüş) ,  birbiriyle 

muharebe etmek üzere hazırlanmışlarken, Haçlı-
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lar'ın Harran üzerine yürüdüklerini işitince birbirle

rini Allah uğruna cihada çağırdılar. Ve birleşip ( Ha

bur) da toplandılar. Sakman'ın 7000 Türkmen sü

varisi ve Çökürmüş'ün Türk, Arap ve Kürtler'den 
meydana gelen 3000 süvarisi vardı. Haçlılar'ın top

luluğu ise çoktu. (Belih) nehri üzerinde buluşarak. 

şiddetli bir muharebe yapıldı. Haçlılar ordusu fe

na halde bozuldu. 12.000 kadar askeri öldü, tslam 

askeri pek çok ganimet aldı. 

Şam Beyi olan (Alpaslan'ın torunu ve Tanış'ın 

oğlu Dukak) o sene öldü. Atabey olan (Tuğtekin) ,  

hutbeyi Dukak'ın bir yaşında olan oğlu adına oku
yup kendisi başlı başına devlet işlerini idareye baş
ladı. Fakat hasta olduğu için (Keyfa) kalesi ku
mandanı olan Sakman'ı Haçlılar'a karşı koymak 

üzere Şam'a çağırdı. Fakat 98 senesinde Şam'a gi

derken (Karyeteyn) denen yerde öldü. 

O sene Haleb kumandanı (Tanış'ın oğlu Rıd
van) , (Şizer) civarında Haçlılar'la bir muharebe 
yapmışsa da, askeri bozuldu ve bir çoğu da şehit 

oldu. 

Haçlılar, çok fazla şımardılar. İstanbul Kayser

liğine bağlı olan şehirlere de saldırdılar. Kayser, on
ların üzerine bir fırka Rum askeri gönderdi. Konya 
Beyi Kılıçaslan'dan da yardım istemişti, o da bir 

miktar asker gönderdi. Rum askerleri ile Kılıças
lan'ın askeri birleşerek, galebe çaldılar. Haçlılar'ın 
bir kısmı öldü, bir kısmı da esir oldu. Geri kalanı 
da Şam tarafındaki memleketlerine kaçtılar. Kılıç

aslan ise, o zaman El-Cezire tarafından muharebe 

etmekteydi. 
F. 13 
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Yukarıda geçtiği gibi, Berkiyaruk ile kardeşi 

Sultan Mehıned, yaptıkları anlaşma ile Musul ve El
Cczire tarafları Sultan Mehmed'e bırakılmış iken, 
Musul Beyi ( Çökürmüş) , Sultan Mehmed'e isyan 
etti. Sultan Mehmed, (Cavlı) adındaki başkuman
dan ile Musul üzerine asker gönderdi, muharebe so
nunda Çökürmüş esir düştü, sonra da öldü. Fakat 
Musul halkı Çökürmüş'ün yerine 11 yaşındaki oğlu 
(Zengi) yi geçirip, onun adına hükümet etmek is

tediler. Ve Cavlı'ya karşı koydular. Fakat kahra
manlığı ve adaleti ile şöhret bulmuş olan Kılıçaslan'ı 
Musul'a davet ettiler, o da gitti. Cavlı, onun hare
ketini işitince, Habur tarafına kaçtı. Kılıçaslan, Mu
sul'a gidip, hiç bir zorlukla karşılaşmadan kaleye 

girdi ve memleketi zaptetti, sonra Cavlı üzerine yü
rüdü. Cavlı'ya yardım için Haleb Beyi (Tanış'ın 
oğlu Rıdvan) gibi tanınmış kumandanlar geldiler, 
bu suretle Cavlı'nın topluluğu bir hayli kuvvetlen
di. Bunu haber alan Kılıçaslan, Rumlar'dan istediği 
askerin gelmesini beklediği için, ağır davranıyordu. 
Fakat düşmanı ona meydan vermedi, iki ordu kar
şılaşınca Kılıçaslan'ın askeri bozuldu, kaçmaya mec
bur oldu. Habur nehrine doğru yürüdü fakat nehri 
geçemeyip, boğularak öldü. 

Rumlar ile beraber Haçlılar'a galebe etmiş olan 
askeri de El-Cezire tarafına gitmek üzere iken, 
Kılıçaslan'ın ölüm haberini alarak şaşırdılar ve dur

maya mecbur oldular. 
Bunun üzerine Cavlı, Musul üzerine gidip aman 

alarak Musul'u zaptetti. Konya tahtına da Kılıças
lan'ın oğlu (Rüknüddin Mesud Şah ) , devlet büyük

lerinin birleşerek verdikleri karar ile oturtuldu. 
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501 senesinde Haçlılar (Sayda ) şehrini sardı

lar. Bir Frenk donanması da gelip, denizden abluka 

etti. Fakat Mısır donanması Frenk donanmasına ga
lebe çaldı. Şam'dan da asker geliyor diye bil' haber 
yayılınca, Haçlılar, Sayda'yı bırakıp gittiler. O za
man Selçuklu Sultanı Mehmed, Batiniler'le uğraşı
yordu. Isfahan civarında Batiniler'in elinde bulunan 
(Şahdiz) kalesi üzerine birçok asker göndererek 
kaleyi yıktı ve ele geçen Batiniler'i toptan öldürdü. 
O sene bazı sebeplerden dolayı Arab'ın emiri ve 
(Hille) nin hükümdarı olan (Mezid'in oğlu Sadaka) 
ya gücenmiş olduğundan, Hille üzerine büyük bir 
ordu gönderdi. Sadaka da Arap askeri ile karşı çı
karak, çok şiddetli bir muharebe oldu, Sadaka · ile 
beraber üçbin kadar Arap süvarisi öldü. Karşı ta
raftan da birçok Türkmen askeri telef oldu. Sonra 
Mezidoğullarından biri Sadaka'nın yerine iş başına 
geçti. 

Fakat üçbin Arap süvarisi ile birçok Türkmen
ler birleşerek, Haçlılar'a karşı gönderilmiş olsaydı
lar, Müslümanlara iyi bir hizmet edilmiş olurdu. 

502 senesinde Şam Atabeyi Tuğtekin ile Haç
lılar arasında bir muharebe oldu. tslam askerleri 
galebe çalarak, ganimetler elde ettiler. Eğer Hille'de 
kırılan tslam askerleri Şam askerlerine yardım et
miş olsaydılar, çok iş görülürdü. 

tslam kumandanları post kavgası ile birbirinin 
aleyhinde idiler. Hilafet merkezi olan Bağdat aha
lisi de mezheb kavgası ile fitne içindeydiler. Hele 
Sünniler ile Şiiler, birbirine can düşmanı gibi hare
ket ediyorlardı. Din kavgası ile tsıam memleketle

rine hücum eden Ha!;'lılar'a karşı Sünni ve Şiiler'in 
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mezheb kavgalan, hiı; bir zaman uygun bir şey de
ğildi. Ancak o sene Bağdat'daki Sünniler He Şiiler 
barışmışlar ve biı'birlerine iyi davranıyorlardı. 

Haçlılar ise; öteden beri birlik halinde idiler. 
Ve günden güne kuvvetleri artıyordu. 503 senesinde 

Trablus.şam'ı, sonra (Cübeyir) ve (Banyas) ı ve 504 
senesinde de Sayda'yı aldılar. Yine o sene Haleb 

taraflarında bulunan (Etarib) kalesini de zorla alıp, 
ikibin'i aşkın Müslüman'ı toptan öldürdüler. 

Bunun üzerine Halep ahalisinden Bağdat'a şi
kayetçiler geldi. Bağdat ahalisinden birçok halk 
onlarla birleşerek, Sultan camii'ne gidip, minberi 
kırdılar. !kinci cuma günü de hilafet sarayına hü
cum ettilerse de, kapıcılar engel oldular. Fakat 
ayaklanan büyük kalabalık galebe çalarak, sarayın 
camii'ne girip, pencerelerini ve minberini kırdılar. 
Bundan dolayı cuma namazı kılınmadı. Evvelce 
tstanbul Kayseri'nin elçisi gelip Sultan Mehmed'i 
Haçlılar'la cenk etmek ve onları Suriye şehirlerin
den çıkarmak üzere teşvik etmiş idi. Yukarıda geç

tiği gibi, Halepliler gelip de Sultan'a: "Sen Allah'
dan korkmaz mısın? Müsli.imanları Kayser kadar 
lmrumuyor musun?" diye bağrışmışlardı. Onun üze
rine Sultan Mehmed, oğlu (Melik Mesud) u Musul 
valisi, (Altıntaş'ın oğlu Mevdud) ile beraber Haç
lılar üzerine cihada memur etti. Ve onlarla bera
ber gitmeleri için de kumandanlara emirler gönder
di. O kumandanlar, Ahlat ve Tebriz Beyi Sekman 

Kutbi, (Bersakoğulları) , Hemedan ve etrafının Be
yi olan Zengi, Meraga emiri (Ahmedil) , Erbil emiri 
(Ebu'lheyca) ,  Mardin Beyi (tlgazi) ve diğer ser-
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had Beyleri idi. Kumandanlar Musul'da toplandılar. 
Fakat tıgazi, kendi yerine oğlu (Ayaz ) ı  göndermişti. 

505 senesi başında bu kumandanlar Musul'da 
toplanarak, Sencer üzerine yürüdüler. H::ıçhl::ır'ın 

bazı kalelerini aldılar, kaledeki askerleri öldürdü

ler. Sonra Urfa kalesini sardılarsa d...;, 7.aptcdeme

diler. Şam yakasına geçip, Haleb'in etrafını yağma 
ettiler. 45 gün (Telbüşir ) i  sardılarsa da, alamadık

ları için Haleb'e gittiler. Melik Rıdvan ise, onlar
dan emin olamadığından, kale knpılannı kapadı, 
çıkıt.ı onlarla da görüşmedi. O sırada Sckman Kutbi 
ağır hasta olduğundan, dönerken yolda öldü. Onu 
tabuta koylıp Kürdistan'a götürdüler. Fakat aç göz
lü tlgazi, onun ordusundaki malları almak istiyor
du. Onlar, Sekman'ın tabudunu askerin ortasına alıp 

harbe başladılar. tlgazi, bozularak, Seknıan'ın as
keri onun malları ve eşyasını alıp memleketlerine 
gittiler. Yerine oğlu (Zahirüddin İbrahim) geçti. 
Ondan sonra bu hanedan yıllarca Ahlat tarafında 
başlı başına hükümet sünnüştür. 

Kumandanlar ise, Haleb'de iyi karşılanmadıkları 

için (Maarre) ye gittiler. Şam Atabeyi (Tuğtekin) ,  
gelip onlarla görüştü ve Emir Mevdud'a misafir ol
du. Fakat kendi hakkında Sultan'ın kötü niyetini an
lamıştı. Şam'ı elinden alırlar diye çekiniyordu. Bun
dan dolayı gizlice Haçlılar'la mütareke yapmaya 
teşebbüs etti. 

Kumandanların en büyüğü olan (Bersak oğlu 
Bersak) ,  nikriz hastalığına tutulduğu için, binek 
üzerinde ·gezdiriliyordu. Yukarıda geçtiği gibi, Sek
man da ölmüştü. Meraga Beyi, onun memleketlerini 
senelik haraç vererek kendisine vermesi için Sul-
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tan Mehmed'in yanına gitmek istedi. Halbuki Tuğ
tekin. kumandanların muvaffak olmasını istemezdi. 
Bunun üzerine kumandanlar birer tarafa dağıldılar. 
Orduda Mevdud ile Tuğtekin kaldı. Onlar da mec
buren döndüler. 

(Sis) tekfuru (Basil) adındaki Ermeni 506 se
nesinde ölünce, Antakya dükası, onun memleketini 
almak üzere hareket etmişti. Yolda hastalanarak 
döndü, sonra da öldü. Ve yerine kızkardeşinin oğlu 
(Serhala) geçti ve Haçlılarla arası bozuldu. Fakat 
piskopos ve papazlar araya girip barışı sağladılar. 

Haclılar o sırada Sam'ın etrafım yağma edip, 
şehri sıkıştırıyorlardı. Tuğtekin Musul kumandam 
Mevdud'dan yardım istedi. Emir Mevdud ve Sen
cer Beyi (Temirek) ve ilgazinin oğlu (Ayaz) ,  506 
senesi sonlarında bir araya gelerek, Fırat nehrini 
geçip, Şam'a gittiler. Tuğtekin'de gidip, (Selemiye) 
de onlarla görüştü. Beraberce Ürdün üzerine yürü
düler. Haçlılar da birçok asker ile geldi, 507 senesi 
başlarında iki taraf karşılaştı. Birçok haçlı kı
lıçtan geçirildi, bir çoğu da Taberiye gölünde ve 
Ürdün nehrinde boğuldu, bir kısmı da esir oldu. İs
lam askerleri pek çok ganimet aldılar. Sonra tslam 
ordusu (Bisan) a gitti. Haçlılar'ın, Kudüs ile Antak
Y? arasındaki şehirlerini yaktılar, yıktılar ve yağ
ma ettiler, buldukları Haçlı'yı da öldürdüler. Son
ra Emir Mevdud, dinlenmeleri ve gelecek bahar 
mevsiminde yine işlerinin başına gelmeleri için dön
dü. Şam camii1ne girdi, Namaz kıldı, sonra cami 
avlusuna çıkıp, Tuğtekin ile elele giderlerken, bir 
Batini, Mevdud'u vurup dört yerinden yaraladı. 
Batini hemen tutulup idam edildi. Mevdud'da yara-
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!arın tesiri ile öldü. (Allah rahmet eylesin) Hayırlı 
ve ·adalet ile iş gören bir zat idi... Şam tarafındaki 
Batiniler ondan korktuklarından onu bir fedaiye 
idam ettirdiler denildi. Bazıları da Tuğtekin ondan 
korktuğu için öldürttü fikrine kapıldılar. O zaman 
din duygusu olmayan bazı kumandanlar, Batiniler'i 
böyle kötü işlerde kullanıyorlardı. Halep Beyi (Ta
nış'ın oğlu Rıdvan) , birçok işlerde Batiniler'den yar
dım isterdi. Bundan dolayı Haleb'de Batiniler çoğal
mıştı. Memleketin eşrafı ve büyükleri onlardan kor
karlardı. 

O sene Rıdvan vefat etti. Yerine 16 yaşında 
bulunan oğlu (Alpaslan Ahres) geçti. Halep ileri ge
lenlerinin tavsiyesi üzerine Batiniler'in reisi ve bazı 
arkadaşlan öldürüldüğü için, geri kalanlan Halep' -
den çıktılar. Kimi etrafa dağıldı, kimisi de Haç
lıların içine karıştı. (Lü'lü) adındaki hadım, dev
let veziri olup, işin başına geçti. Sonra Alpaslan, 
Ahres'i idam ettirdi ve yerine kardeşi (Sultan Şah)ı 
geçirdi. Devletin işlerini tek başına eline aldı, Şam 
gibi Halep de bir Atabey'in eline geçti. 

Sultan Mehmed, Emir Mevdud'un öldüğünii işi
tince (Aksungur Beı·saki) yi Musul valisi tayin et
ti. Ve onu Haçlılar'la muharebeye memur etti. Di
ğer kumandanlara da emirler göndererek, ona itaat 
etmelerini bildirdi. Oğlu Melik Mesud'u da birçok 
asker ile Musul'a yolladı. Cihad için vazifelendiri
len kumandanlar, Bersaki Aksungur'un yanında top
landılar. Meşhur Aksungur'un oğlu (tmadeddin-i 
Zengi) de onlarla beraberdi. Fakat Mardin emiri 
(Artık'ın oğlu tlgazi) , yine yerinden ayrılmayıp, oğ
lu Eyaz'ı gönderdi. 
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Bersaki Aksungur, 15.000 süvari ile hareket 

ederek, Urfa kalesini sardı. O sırada Haçlılar tara

fından Maraş mutasarrıfı olan (Kevasil) ölünce, 

karısı devlet işlerini eline aldı. Maraş'ı almak üze

re bir memur göndermesini Aksungur'a yazdı. Ve 

Aksungur tarafından gönd�rilen bir bölükbaşıya 

Maraş'ı teslim etti. O tarafta bulunan Haçlılaı- fır

kası da savuşup, Antakya tarafına gitmişlerdir. Ur

fa taraflarında yapılan muharebede de Haçlılar boz

guna uğradılar. Aksungur, iki aydan fazla Urfa'yı 

sarmışsa da, ordusunda yiyecek kalmadığından mu

hasara işini bıraktı. ve (Samsat) a  çekildi. Ve tlgazi 
orduya gelmek istemediğinden, Aksungur, ona gü

cendi. Oğlu Ayaz'ı hapsetti, Mardin civarını da yağ

ma ettirdi. Bunun üzerine tlgazi, etrafta bulunan 

Türkmenler'i yanına toplayarak, Aksungur üzerine 

• hücum etti. Muharebe sonunda Aksungur'un aske

ri bozuldu. Fakat ilgazi, Sultan'ın kuvvetinden kor

kup, oralarda duramadı, Şam'a gitti, Tuğtekin ile 

birleşti. Tuğtekin ise, Sultan'dan emin olmadığı için 

ilgazi ile beraber Haçlılar'la birleşmek üzere karar 

verdiler. Ve Antakya dükası ile bir anlaşma yap

tılar. 

Sultan Mehmed bunu işitince, birçok asker ha

zırladı ve Hemedan beyi (Bersak oğlu Bersak) ı  baş

kumand3.Il yaparak, birçok tanınmış kumandanları 

da onun emrine verdi. Ve önce tıgazi He Tuğtekin'i 

dövüp idam ettikten sonra, Haçlılar üzerine yürü

mesi için emir verdi. Bersak oğlu Bersak. büyük 

bir ordu ile (Rakka) dan Fırat'ı geçerek Halep'e 

gitti. Haleb'in teslimini Hadım Lü'lü'e teklif etti. 

Bunu bildiren Sultan'ın emrini gösterdi. Lü'lü ise, 
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bunu anlamamaya gelerek, Şam'dan yardım istedi . 
Tuğtekin ile tlgazi biraz süvari ile gelip Haleb'e 
girdiler. Halepliler'le birleşerek, Sultanın askerine 
isyan ettiler. 

Onun üzerine Bersak, ordu ile Hama üzerine 
yürüdü ve zorlayarak Hama'ya girdi. Tuğtekin'in 
ağırlıkları orada idi. Onları alarak, Humus beyi 
olan ,(Kırhan) a  teslim etti. Tuğtekin ve tlgazi, An
takya generali ile haberleştiler, Haçlılar'ın ileri ge
lenleri ise, kış gelince tslfun ordusu dağılacağından 
o vakite kadar müdafaa durumunda kalmaya karar 
vermişlerdi. Eylülün ortalarında havalar soğumay 
başladı. Sultan askerlerinin memleketlerine dönüş 
zamanı geldi. Tuğtekin, Şam'a döndü, tlgazi de Mar
din'e gitti. Sultan'ın ordusu dahi (Kefertab) üzeri
ne yürüdü zorlayarak şehre girip, Haçlılar'ı toptan 
öldürdüler. 

Sonra Sultan'ın askerleri Maarre'ye, oradan da 
Haleb'e doğru dönerken, adet olduğu üzere ağır
lıklarını ve hayvanlarını önden göndererek, kendi
leri arkadan gidiyorlardı. Düşmanın kendilerine 
karşı çıkmayacaklarından emindiler. Antakya dü
kası ise, bir Haçlı fırkası ile ileride giden yük ka
filesini vurup, seyisleri, çadırcıları ve hizmetkarları 
öldürdüler. Geriden dağınık gelen askeri de vurup, 
takım takım perişan ettiler. Ve bu suretle asker 
bozuldu, her biri bir tarafa gitti. 

Bu vaka, 509 senesinde oldu. Bersak, bundan 
çok kederlendi. Dönüp, kayıplarını kurtarmak için 
harb hazırlığına başladı. Fakat ömrü yetmediğin
den 510 senesinde öldü. 
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Daha evvel Sultan Mehmed, Isfahan'dan Bağ
dat'a gelmişti. Atabey Tuğtekin de sultan asker
lerinin bozgunundan sonra işin sonunu düşünerek, 
Bağdat'a gidip Sultan Mehmet'den af diledi. O da 
onu affetti. 

510 senesi Muharremi'nin birinci günü kuman
danlar, Sultan Mehmed'in sarayına gelmişlerdi. Me
raga emiri (Ahmedilkürdi) , Tuğtekin'in yanında 
oturuyordu. Bir Batini elinde bir arzuhfil ile gelip 
ve ağlayarak: "Aman benim bu arzuhalimi Sultan'a 
arzet" diye yalvardı. Ahmedil de arzuhali alırken 
ona bir bıçak sapladı. Ahmedil, onu tutup ayağı 
altına alınca, başka bir Batini sıçrayarak ona bir 
bJçak daha attı. Oradakiler hemen bu Batiniler 
üzerine hücum ettiler. Bu sefer üçüncü bir Batini 
çıkıp Ahmedilkürdi'ye bir bıçak daha · sapladı. tkl 
evvelki arkadaşı kılıç ile parça parça edilirken bu 
üçüncü fedainin gösterdiği cür'et, orada bulunan
ları hayrete düşürdü. 

Bu sırada Hadım Lü'lü'ü yanındaki Türkler 
idam edince, Haleb'in ileri gelenleri Halep valisi 
olan Rıdvan'ın oğlu Sultan Şah'ın Atabeyliğine Ha
lep başkumandanı olan (Şemsülhavas) ı  seçtilerse 
de, çok geçmeden onu azlederek yerine başkasını 
seçtiler. Onu da azlederek ve eşyasını alarak uzak
laştırdılar. Fakat Haçlılar'dan korkuyorlardı. On
dan dolayı tlgazi'yi memleketlerine alması için davet 
ettiler. O da gelip Haleb'i zaptetti ve yerine oğlu 
(Hüsameddin Demirtaş) ı vekil bırakıp, askere çeki 
düzen vermek için 511 senesinde Mardin'e gitti. Bu 
suretle Selçuk sülalesinin Halep'de bulunan şubesi 
sona ermiştir. 
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B O Y O K L E R t N  V E F A T I  

Tıp ilminden "Minhaç" adındaki kitabın yazarı 
olan meşhur doktor (isa'nın oğlu Ebu Ali Yahya ) ,  
493 senesinde vefat etti. Aslında Hıristiyan iken 
Müslüman olmuştu. Dini taassubla tslam memleket
lerine tecavüz eden Haçlılar'a karşı Yahudi ve Hı
ristiyanlar hakkında güzel bir kitap yazmıştı. "Tak

vim-ül Büldan" gibi birçok kıymetli eserleri var
dır. ölmeden evvel kitaplarını vakfederek (tmam-ı 
Azam Ebu Hanife) Rahmetullah-Ü aleyhin türbesi
ne koymuştu. 

495 senesinde Mısır Halifesi olan (Müsta'li Ale-

vi) öldü. Beş yaşında bulunan oğlu (Mansfir) a 
(.Amir Biahkamilliih) adıyla biat olundu. Ve baba
sının başveziri olan (Efdal Atabey) de devlet işle
rini idare ediyordu. 

Endülüs ve Kuzey Afrika'nın sahibi olup, 
(Emir-fil Mü'minin) denilen (Taşfin'in oğlu Yusuf) ,  
500 senesinde vefat etti. Güzel ahlak sahibi, kıy
metli bir Sultandı. Yerine oğlu (Ali) geçirildi. Ona 
da (Emir-ül Mü'minin) dendi. 

501 senesinde de Kuzey Afrika hükümdarı 
(Muizz'in oğlu Temim) ,  79 yaşında öldü. 40 ı erkek 
ve 60 ı kız olarak 100 evladı kaldı. Yerine 43 ya
şında bulunan oğlu (Yahya) geçirildi. 

505 senesinde (Huccet-ül tslam Ebfı Hamid 
Muhammed-ül Gazali) HHzretleri hayat tomarını 
dürdü. Aslında (Tfıs) lu idi. 450 senesinde doğmuş 
ve Tfıs'da ilim tahsil etmişti. Sonra Nisabur'a gele
rek, (tmam-ül Haremeyn) den tahsilini tanlômlamış· 
tı. Meşhur vezir Nizamülmülk, ona çok iltifat eder-



204 KISAs.I BNBİY A III · J 

di. Bağdat'daki (NizB.miye Medresesi) müderrisli

ğini ona vermişti. Orada dört sene ders okuttu. Son

ra her şeyi bırakarak, bir köşeye çekilip, kendisi
ni ibadete verdi. 588 senesinde hacca niyet ederek 
Şam'a gitti. Orada da ibadet ile meşgul oldu. Ora

dan kalkıp !skenderiye'ye geldi, daha sonra mem

leketi olan Tfıs'a döndü ve Nisabur'da yine ders 

okutmaya başladı. Pek çok eserleri vardır ve hepsi 

pek makbul ve muteberdir. Doğrusu zamanının tek 
adamı idi. Şöhreti, onun .hakkında fazla söz söyle

meye hacet bırakmaz. 
508 senesinde Gazne'nin sahibi olan (Sultan 

Alaüddevle) vefat etti. Yerine oğlu (Aslanşah) çık
tı, kardeşlerini hapse attı. Fakat onlardan (Behram 
Şah) ,  Horasan'a kaçarak, Melik Sencer'e sığındı. 
Sencer, onun affedilmesini Aslanşah'dan istediyse 
de, Aslanşah, kulak vermedi. Sencer de ordusunu 
toplayıp hazırlayarak ve Behram Şah'ı yanına ala
rak Gazne üzerine yürüdü. Yolda hususi adamların
dan birini elçilikle Gazne'ye gönderdiği zaman Ala
üddevle, Milletler hukukuna aykırı olarak elçiyi bir 

kalede hapsetti. 
Bunun üzerine Sencer, hızlı yürüyüşle Gazne'ye 

gitti, Gazne'ye bir saat mesafede Alaüddevle ile 
şiddetli bir muharebeye tutuştu. Alaüddevle'nin kuv
veti çoktu. Fakat Sencer'in aslanca hücumlarına 
dayanamayarak bozuldu. 

510 senesi Şevvalindc Sencer ile Behram Şah 
Gazne'ye girdiler. Aralarında yaptıkları mukavele 

ile Behr..am Şah, büyük ceddi Gazneli Mahmud'un 
tahtına tek başına oturmak ve Gazne minberlerinde 
önce Halife'nin, sonra da Sultan Mehmed ile Melik 
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Sencer'in ve daha sonra Sultan Behramşah'ın isim
leri okunacaktı. Gazne'ye girdiklerinde Sencer at 
üzerinde ve Behram Şah, yaya olarak onun önUn
de bulunuyordu. Gazneli Mahmud'un tahtı getirildi, 
Behram Şah da onun üzerine oturdu. Hutbeler de 
yukarıda yazıldığı gibi okunmaya başlandı. Sultan, 
(Melik-ül Mülfık) yani "Hükümdarların hükümdarı" 
demek olup, Gazne hükmdarlarına da ötedenberi 
(Sultan) denirdi. Sencer'in de Unvanı böyle idi. Hut
belerde Gazne Sultanının üstüne geçirilmesine her
kes tarafından şaşılmıştı. Melik Şah, kendi adının 
minberlerde söylenmesini çok isterdi. Fakat bundan 
dolayı bir vaka çıkar diye de çekinirdi. Bu fikri ona 
Nizfunülmülk vermişti. Asıl mani olan da oydu. Me
lik Şah, her istediğini elde ettiği halde, bu arzusu 
oğlu Sencer'e nasib olmuştur. Sultan Mehmed'de 
bu suretle umulmadık bir nimete nail olarak, bunu 
övünç vesilesi yapmıştır. 

Melik Sencer ve askeri bu muharebede birçok 
mal'a sahip oldular. Hele Sencer'in eline beş ta<; 
geçti ki, yalnız birinin kıymeti iki milyon altından 
fazla idi. Bundan başka üzerincle 1300 tane' elmas 
ve mücevherle süslü altır.. ve gümüşten yapılmış 
17 taht eline geçmişti, Sencer, 40 gün Gazne'de kal
dıktan sonra Horasan'a döndü. 

Aslanşah ise, Hindistan'a giderek, dağılnm; olan 
askerini yeniden topladı ve Gazne'ye geldi. Behrfun
·şah, gizlenerek işi Sencer'e bildirdi. Sencer de onun 
imdadına yeteri kadar asker gönderdi. Aslanşah, bir 
ay 

'
kadar Gazne'de kaldıktan sonra Behramşah'ı 

aramak üzere Gazne'den çıktı. Sonra Sencer tara
fından gönderilen askerin yola çıktığım işitince, 
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dağlara kaçıp gizlendi. Behram§ah meydana çıkıp . 

Sencer'in askeri ile beraber. aramaya koyuldu ve

AsJan Şah'ın gizlendiği köylerin halkını sıkı§tıra-
rak. Aslanşah'ı ele geçirdi ve 512 senesi ortaların

da boğdurup öldürdü. 

O sıralarda Sultan Mehmed'in ölümü dolayı

sıyla Melik Sencer, çok üzgündü. Gazne işlerini dü

şünemiyordu. 511 senesi Zilhicce'sinin ortalarında 

Sult:an Mehmed tutulduğu hastalıktan kurtulamaya

cağını anladığı için yanında bulunan ve 14 yaşında 

olan oğlu Mahmud'u veliaht yaptı. Zilhicce'nin 24. 

perşembe günü vefat edince, oğlu Mahmud'a mera
simle biat olundu. Ertesi cuma günü Isfahan'da 

onun namına hutbe okundu. 

512 senesi Muharrem ' inin 13. cuma günü Hali

fe Müstazhir de (Sultan Mahmud) adına hutbe oku

du. Sultan Mchmed, güzel ahlaklı, adil bir padişah

dı. (Allah rahmet etsin } . üç ay sonra yani o se
nenin Rebiülahir'inin 16. günü Halife Müztazhir 

Billiih da öldü. Ve veliahdı olan (Ebfı Mansur) 

(Müsterşid Billah ) diye Iakablanarak Halife oldu ve· 

ona biat edildi. 

Melik Sencer, Maveraünnehir ve Gazne min

berlerinde adı okunan muzaffer ve heybetli bir hü

kümdar olduğu halde, kardeşini çok severdi. Vefatı

nı işitince o kadar çok kederlendi ki, misli görülme

miş bir şekilde feryad ederek ağladı. Tozlara, toprak

lara oturarak matem etti. Bir hafta şehrin kapılarını 

kapattı. Her yerden feryadlar işitiliyordu. Hatipler. 

Sultan Mehmed'in Batinileri ezip mahvettiğini ve 
birçok zulümleri ortadan kaldırdığını ve güzel işleri

ni hutbelerde söylüyorlardı. 
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Sultan Mahmud'un ve kardeşlerinin kmnandan
Jarı ise, onun ile kardeşleri arasına nifak sokup ara 
_yerde takke kapmak istiyorlardı. Hille'nin kumanda
m olup, yukarıda geı;:tiği gibi Sultan Mehmed'in as
keri ile yaptığı muharebede öldüriilen (Sadaka'nın 
oğlu Debis) , Sultan Mehıned'in yanında hapisteydi. 
Sultan Mahmud onu hapisten çıkararak Hille'ye gön
derdi. Debis oraya gidince, başına Araplar'dan, 
Kürtler'den ve başka milletlerden pek çol< serseri
ler topladı. Hille'de oldukça bir kuvvet peyda oldu. 
Bu suretle Debis de babası gibi o taraflarda bir 
sivilce oldu. 

Sultan Mahmud'wı 10 yaşında bulunan kardeşi 
(Tuğrul Bey) , küçükken babası kendisine (Zencan) 
ve ( Sfıve) şehi!'lerini belli bir vergi ile vermiş ve 
ona (Şirgir) adında meşhur bir kumandanı (Ata
bey) yapmıştı. Şirgir, Batiniler'in pek çok kalelerini 
aldı. Tuğrul'un memleketleri büyüdü. Şirgir onun 
adına hükümdar gibi hüküm sürüyordu. Diğer kar
deşi Melik Mesud da yul<arıda geçtiği gibi babası ta
rafından Haçlılar üzerine scvkolunan orduiarda bu
lumnuştu. Bu esnada Azcrbeycan valisi idi. Fakat 
Musul'da bulunuyordu. Ve yanında bi rçol< meşhur 

·kumandanlar vardı. 
Evvelce Berkiyaruk ile Sultan Mehıned'in ara

ları bozularak birbirleriyle uğraştıkları sırada, et
raftaki kumandanlar serbest kalarak istedikleri gibi 
-atıp tutuyorlardı. Bu sefer de vezirler ve kumandan
lar

· 
bu şehzadeleri birbiri aleyhine düşürüp, şahsi 

menfaatlerini elde etmek için onları fılet etmek is
tiyorlardı. 

Kumandanların büyüklerinden bir çoğu, Melik 
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Mesud'un yanında toplanarak, onu Irak'ın zaptına 
teşvik ediyorlardı. Sadaka'nın oğlu Debis de ona 
yardım için asker göndereceğini vadetmişti. Melik 

Mesud, yanındaki kumandanlarla Bağdat'a doğru 
yürüdü. Fakat o sırada Sultan · Mahmud tarafın· 
dan Bağdat zaptiye nazırlığına tayin edilrr.iş olan 
(Bersak'lı Aksungur) un kahramanca hareketi üze

rine Melik Mesud ve arkadaşları Bağdat'a kadar 
gitmişlerken hiç bir şey elde etmeden geri dönmüş
lerdir. 

Sultan Mahmud'un tahta çıkmasından sonra 
(Gündoğdu) adındaki kumandanı, kardeşi Tuğrul'a, 
Atabey tayin ederek yanına göndermiş ve Tuğrul'u 
alıp kendisine getirmesi için ona lazım gelen emrr 
vermişti. Gündoğdu ise, Tuğrul'a kardeşi Sultan 
Mahmud'un yanına gitmemesini ve ona karşı gel
mesini söyledi. tkisi buna karar verdiler. Sultan 
Mahmud bunu işitince 513 senesi içinde 10.000 sü
vari ile onları basmak için hareket etmişse de, her 
nasılsa bu iş duyuldu. Tuğrul Bey ile Atabeyi ka
çarak (Sercihan) kalesinde saklandılar. Oradan da 
( Gence) ye gittiler, o sırada askerleri de yanlarına 
gelmesiyle Tuğrul Bey'in kuvveti arttı ve kardeşt 
Sultan Mahmud ile aralarındaki soğukluk ve ger
ginlik arttı. Fakat iki sene sonra Tuğrul Bey, Sul
tan Mahmud'a itaat ederek barışmışlardır. 

SULTAN MAHMUD'UN, AMCASI SULTAN 
SENCER tLE MUHAREBESİ 

513 senesi içinde Sultan Mahmud ile amcası Me
lik Sencer arasında şiddetli bir muharebe olmuştur:. 
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Sultan Mahmud, o sırada amcası Sencer'e (Ma
zenderan) vilayeti gelirinin senede 200.000 altın ola
rak verilmesi için hususi adamlar gönderdi. 

Memurlar gidip Sultan'ın emr!ni bildirdiler. 
Melik Sencer "Kardeşimin oğlu çocuktur. Ebfı Man
sur ile başmabeyincisi (Ömer) ile (Ali) , onu ele 
geçirmişler" diyerek, hemen Biliid-ı Cebel'i almak 
üzere hareket etti. Sultan Mahmud da ona karşı çıktı 
ve askeri ondan çoktu. Fakat Sencer'in şöhreti 
büyüktü. Yanında Sicistan emiri (Ebu'l Fazl) ve 
( Harezmşah Mehmed) gibi büyük kumandanlar var
dı. (Siive) civarında buluşup, harb ettiler. Sencer, 
galip gelince Sultan Mahmud Isfahan'a kaçtı, Sen
cer de Hemedan'a gitti. 

tşte bu suretle Selçuklular saltanatı Sultan Sen
cer'e geçti. Ve mektuplaşarak Sultan Mahmud ona 
bağlandı. Ancak Sencer'in veliahtı olmak üzere sul
he karar verildi. Ve onun üzerine minberlerde Sen
cer'den sonra Sultan Mahmud'un adı söylenmeye 
başladı. Sultan Sencer de her tarafa emirler gönder
di. Sultan Sencer, Mahmud'un memleketlerini ona 
bıraktı. Fakat Rey şehrini vermeyip, onu kendi 
memleketlerine ekledi. Sultan Mahmud da geri ka
lan kendi memleketinde başlı başına hüküm sürme
ye başladı. 

O sırada Haçlılar muharebesi de devam ediyor
du. Bu 513 senesi başlarında Haçlılar, Halep tara
fına tecavüz ettiklerinden, onlarla tıgazi arasında 
bir vaka çıkmıştı. Haçlılar bozulmuş ve pek çoğu 
ölmüş, bir çoğu da esir olmuşlardı. Antakya dükası 
bu ölenlerin içindeydi. Bu zafer üzerine tlgazi, 
· (Etarib) i almıştır. 

F. 1 4  
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Yine o sene Har,'l ılar'ın bir fırkası (Rebia oğlu) 
aşiretini basmak üzere Şanı tarafına gitti ve mu
harebe sonunda bozuldular. Araplar onların çoğunu 
öldürmüş, bir çoğunu da esir etmiştir. 

O zaman Musul ve Azerbeycan, Melik Mesud'wı 
elindeydi. Hille sahibi (Debis) ise, Melik Mesud'wı 
Atabeyine mektup yazıp, saltanatı Mesud adına is
temesini tavsiye etti. Kendisinin de asker ile imda
da geleceğini hatırlattı. Melik Mesud, bir teşvike 
kapılarak kendi adına hutbe okuttu. 514 senesi Re
biülevvel ayının ortalarında kardeşi Sultan Mahmud 
üzerine asker gönderdi. (Esterabact) geçidinde yapı
lan muharebede Mesud'un ordusu dağılarak bozuldu. 
Mesud da kaçıp bir dağa sığındı. Fakat veziri olan 
(Müeyyidüddin Tuğrai) esir oldu. Tuğrfıi, "Lami
yat-ül Acem" kasidesinin sahibi olan şfür ve meş
hur katiptir ki, Melik Şah'ın nişancısı yani ferman 
yazan olduğundan, (Tuğrai) diye bilinir. Melik Me
sud, kaçtıktan sonra kardeşinden aman istedi. O 
da aman vererek affetti. Fakat sonra Tuğrai'yi öl
dürmüştür. Urfa'dak i Haçlılar'ın kumandanı (Jos
lin) , (Sıffin) e gidip oradaki aşiretlerin birçok hay
vanlarım ele geçinnişti. Fakat 515 senesinde tlga
zi'nin karde�inin oğlu olan (Artık'ın torunu ve Beh

ram'ın oğlu Belek) arasında bir vaka çıktı. Belek 
kazandı, Joslin ile birçok meşhur adamları esir 
oldu. Joslin, kurtulu� fidyesi olarak çok para ver
mek istediyse de Belek kabul etmedi, onu arkada!?
lan ile beraber (Harbert) kalesinde hapsetti. Yi

ne o sene Şam Atabeyi olan Tuğtekin Ha�hlar ile 
muharebe edip, aldıkları esirleri Bağdat'a gönderdi. 

O sene Sultan Mahmud, Bağd:ıt'daki' Hıristi-
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yan tabaanın, Müslüman1ar'dan ayrılmaları için 

üzerlerine bir filamet dikmelerini emretti. Bunun 

üzerine birçok müracaatlar yapıldı, sonunda Su1-
tan'a 20.000 ve Halifeye de 4000 altın vermeleri ka
rarlaştırıldı. 

516 senesinde ilgazi ölünce, elindeki memleket

ler parçalandı. Oğ1u (Timurtaş) Mardin kalesini, 
öteki oğlu (Süleyman) Meyyafarikin'i aldılar. Kar
deşinin oğlu Artık'ın torunu ve (Abdülcabbar) ın 
oğlu Süleyman Halep'de bu1unuyordu. O da orada 
hükümdar olarak kaldı. O sırada Hille sahibi Debis 

• ile Halife Müsterşid'in aralan bozuldu. Ve Halife'

nin Su1tan Mahmud'a müracaatı üzerine Musu1 va

lisi, Halife'nin maiyetine memur oldu. Halife, bü
tün Bağdat ahalisini toplu olarak harbe gönderdi. 
Kendisi de ordu ile beraber gitti. Ve muharebe so

nunda Debis bozu1up, (Müntefik) e gitti. Ve Mün

tefik aşireti ile birleşerek Basra'ya girip yağma 
. ettiler. Sonra Haçlılar'la birleşip Haleb'i almak için 

onlan kıştırttılar. Abdülcabbar'ın oğlu Süleyman 
da Haleb'i korumaya kuvveti olmadığından 517 se
nesinde Etarib'i Haçlılar'a teslim ederek onlarla 
uyuştu. 

Belek ise, bu sırada Harran'ı zaptettikten sonra 
amcazadesinin aczini işitip Ha1eb'e giderek orasını 
aldı. Haçlılar da o sırada Harbert'i aldılar. Ve ora
da hapiste olan Joslin ile arkadaşlarını kurtardılar. 

Fakat sonradan Belek oraya gidip, Harbert'i kur
tardı. 

Sultan Mahmud ile Melik Mesud'un muharebe
leri sırasında Gürcüler, tslam memleketlerine te

cavüz ettiler. Tiflis şehirini muharebe ile ele geçir-
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diler ve buldukları .Müslümanlar'ı idam ettiler. Kıp

çak aşiretleri ile birlik olarak o taraflarda bulunan 
Müslümanlar'ı çok sıkıştırdıklarından, Şirvan eşra
fından bazı kimseler gelip Sultan Mahmud'a şika
yet ettiler. 

Sultan Mahmud da ordusu ile o tarafa giderek 
bir bostanda konukladılar. Gürcüler, Kıpçak aşireti 
ile beraber karşılarına çıkınca, Müslüman askerleri 

ürktü. O korku içinde gecelediler. Fakat Gürcüler'le, 
Kıpçaklar arasında gece bir kavga çıktığından, bir
biriyle harbe tutuştular ve Hakk'ın hikmeti ile da
ğılıp gittiler. 

O sene Venedik donanması ile Mısır donanması 
arasında bir deniz savaşı oldu. Ve Mısır donanması 
yenildi. 

Yine o sene Emir Behk, Şam tarafında Haç
lılar'la çarpıştı ve onları yendi. Haçlılar'ın kimi 
öldü, kimisi de esir oldu. 

518 senesinde Emir Belek, (Menbiç) tarafında 

Haçlılar'la harbederek, Menbiç'i sardı. O sırada atı
cısının kim olduğu anlaşılmayan bir ok ile Belek 
şehid oldu. 

Amcazadesi ilgazi'nin oğlu (Hüsameddin De
mirtaş) beraberinde idi. Cenazesini alıp, Haleb'e 
götürdü ve Haleb'in idaresini eline aldı. Yerine bir 
kaymakam bırakarak kendisi Mardin'e geldi.  

Haçlılar ise, o sırada (Sur) şehrini Mısırlı
lar'dan almışlardı. Fakat hırs ve tamahları artmış
tı. Debis de bir taraftan onları Haleb'in zaptına teş
vik ederek, hırslarını arttırıyordu. Haçlılar, Debis 
ile beraber Haleb'i sıkıştırdılar. Haleb'in ileri ge-
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lenleri, Musul valisi Aksungur'u çağırdılar. O -da 
askeri ile Haleb'e gidince, Haçlılar kaçıp gitti. Ha
lepliler de Haleb'i Aksungur'a teslim ettiler. 

519 senesinde · Aksungur, Kefert.ab şehrini Haç

lılar' dan geri aldı. Ve oradan (izaz) üzerine yürü

dfü Haçlılar, kalabalık bir ordu ile imdada geldikle

rinden, Aksungur bozuldu. Mi.isli.imanlar'dan da pek 
çoğu şehit oldu. 

520 senesinde Aksungur, cuma gi.inü Musul ca
mii'nde namaz kılarken Batiniler'den birkaç kişi 
üzerine saldırarak, şehit ettiler. Melik Şah'ın büyük 
kumandanlarından aslen Türk olan, çok kıymetli 
bir zattı. Oğlu (tzzeddin) , Haleb'de bulunuyordu. 
Babasının vefatını işitince gidip Musul'u aldı. 

O sene Haçlılar, Şam üzerine yürüdüler. Ve 
(Mercisaffer) de ordu kurdular. Tuğtekin onlara 
karşı çıktı, yanında birçok Türk piyadeleri vardı. 
Çok şiddetli bir muharebe oldu. Tuğtekin bozuldu, 
süvarisi ile geri çekildi. Haçlılar onların peşi sıra 
gittiler. Türkmen piyadeleri kaçamadıklarından, Haç
lılar'ın ordu merkezine hücum ettiler. Buldukları 
ordu bekçilerini öldürdüler ve ordunun mallarım 
yağma ettiler. Haçlılar, dönüp

' 
de karargahın yağma 

edildiğini görünce, onlar da bozulup gttti, Ti.irkmen
ler birçok ganimetle selamete çıktılar. 

-
O sene Sencer'in veziri tarafından Batiniler'in 

imerine bölük bölük asker gönderilerek, Horasan'da 
pek çok Batini öldürüldü. 

Şam tarafında da o sene (Banyas) kalesi Ba
t.iniler'in eline geçti. Batini ileri gelenlerinden (Beh
ram) , Tuğtekin'den sığınacak bir kale istedi. O da 
Banyas kalesini vermişti. Behram oraya varınca. 
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etraftan birçok Batiniler onun yanında topıadıkları 
için, kale Batiniler'in eline g 'ÇtL 

521 senesinde Aksungur'un oğlu tzzeddin ölün
ce, Sultan Mahmud, Musul'u Aksungur'un oğlu (İma
deddin Zengi) ye verdi. 

lmadeddin Zengi Bağdat'dan çıkıp, işini yolu
na koyduktan sonra Nusaybin, Sencer ve (tbn-i 
Ömer) adasını aldı. 

Haleb'in idaresi karışıktı. Haçlılar, bunu öğre
nince, Haleb'e saldırdılar. İmadeddin, kumandanla
rından (Karakuş) adındaki zatı asker ile Haleb'e 
gönderdi. Sonra İmadeddin de ordusu ile Haleb'e 

gitti ve yolu üzerinde bulunan (Menbiç) , (Buzaga) 
-şehirlerini alarak, Haleb'e vardı. Halep ahalisi onun 
geldiğini görünce, sevinçle karşıladılar. İmadeddin, 
522 senesi Muharreminde Haleb'e girdi ve memle
ketin işlerini yoluna koydu. 

O SE'nenin Safer'inde Şam'ın sahibi Tuğtekin öl
dü. Vasiyeti üzerine büyük oğlu olan (Tac-ül Mü
lCık Turi) onun yerine geçti. 

Şam'da bulunan Batiniler ise, çoğalarak hükü
metin kuvvetini ellerine almaya başladılar. Şam 
Bey'i olan Tac-Ul MülO.k, 525 senesinde Batinilcr'den 
6000 kişiyi öldürerek, bu gaileyi ortadan kaldırdı. 
Banyas'daki Batiniler korkuya düştü, Banyas kalesi
ni Haçlılar'a teslim ettiler, kendileri de onların ara
sında hor ve hakir kaldılar. 

Bu senenin sonunda Haçlılar, büyük bir kala
balık ile gelip Şam'ı sardılar. Zahire· getirmek ve 
etrafı da yağma etmek için Havran'a bir fırka gön
rlerniler. Tac-ül Müliik bunu işitince, o tarafa bir 
fırka asker gönderdi. Her iki taraf karşılaşınca 
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şiddetli bir muharebe oldu. Haçlılar bozuldu. İçle

rinden 40 kadarı kaçarak kurtuldu. Geri kalanın ço

ğu öldürüldü. 330 kadarı da esir oldu. Silahlan, 

mallan- ve onbin kadar hayvanları ganimet alındı. 

Bu halden Şam'ı sarmış olan ordu haberdar olun

ca, onlar da bozulup kaçtılar. 

O sırada lmadeddin Zengi, Hama şehrini Tiic-ül 

MülCık'un adamları elinden aldı. 

524 senesinde İmadeddin Haleb'e üç saat arası 
olan ve Haçlılar'ın elinde bulunan (Etarib)e  yürü
dü. Haçlılar da büyük bir kalabalık ile Etarib'in 
yardımına gelmislerdi. İmadeddin, kaleyi bırakıp on
ların üzerine hücum etti. Çok şiddetli bir muhare

be oldu. Allah Müslümanlar'a yardım etti. Haçlı

lar, büyük bir bozguna uğradılar. Hesapsız ölü bı

raktılar. Sonra tmadeddin Etarib kalesini harb ede
rek aldı, içinde bulunan Haçlılar'ın kimini öldürdü, 

kimini de esir aldı ve kaleyi yıktı. 

Bu sene Sultan Sencer de Semerkant'ı almış

tır. Evvelce Sencer'in Semerkant hanlığına tayin 
etmiş olduğu (Mehmed Han) a kulunç hastalığı gel
mişti. Ondan dolayı oğlu (Nasır Han) ı yerine kay
makam tayin etti. O sırada Sertıerkant'de ders oku

tan Alevi bir hoca nüfuz kazanarak ve şehrin reisi 
ile birleşerek Nasır Han'ı idam ettiler. Onun üze
rine Sultan Sencer gidip, Semerkant'i aldı. Biraz 

orada kaldıktan sonra şehri han hanedanının ileri 
gelenlerinden Sencer'in hemşiresinin oğlu olan (Ha
san Tekin Bey)e verdi ve Horasan'a döndü. Fakat 
çok geçmeden Hasan Tekin öldü. Sultan Sencer Se
merkant'i Mehmed Han'ın oğlu (Han Mahmud) a 
verdi. 
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O sene (Bedi·i üstürlabi) ,  Bağdat'ın doğusunda 

yıldızları gözetlemeye memur edildiyse de, iş tamam

lanamamıştır. 

MtN AIIlUDiN DEVLETtNlN 1LK 
ZAMANLARI 

Kuzey Afrika' da çıkan (Muvaddidin devleti) ,  o 
sırada (Mülessimin devleti) ni sıkıştırıp duruyordu. 

(Sus Dağı) ahalisinden (Alevi Tümers'in to
runu ve Abdullah'ın oğlu Mehmed) ilim tahsili için 

Afrika'dan doğuya gitmiş, fıkıh, hadis, usul, ilm-i 
kelfım, cifir ve efsun gibi ilimleri merak ederek 
öğrenmiş, Gazali gibi şarkın büyük alimleri ile bu

luşmuş, tskenderiye'de (Ebu Bekr-i Tartuşi) ile 
-görüşmüş, hac ettikten sonra memleketine dönerek 
Hak yolunu halka öğretmeye başlamıştı. (Becaye) 

-şehri yakınında (Melale ) denen köye gelince, (Ali 
Kumi'nin oğlu Abdülmü'min) adında bir adam ona 
bağlanmıştı. Tümers'in oğlu ise onun soyundaki 
asaleti anlayarak, yanına alıp (Merakeş) e  gitmişti. 
Tümers'in oğlu kendine (Mehdi) diyerek din işle
rinde şiddetli davranmakta olduğundan ona bağla
nanlar çoğalmaya başlamış ve halkın onun hakkın
daki güveni çoğalmıştı. 

Tümersoğlu'nun şöhreti bu suretle etrafa ya
yılınca, Emir-ül Müslimin (Taşkın'ın torunu ve Yu
suf'un oğlu Ali) onu huzuruna davet ederek ve 
alimleri toplayarak bir münazara yaptırdı. Tümer

soğlu bu mübahasede onlara galebe çalınca veziri, 

Emir-ül Müslimin'e: "Bu adamı öldür. Onun mak-



KISAS·l ENB1Y A 111 · 1 217 

sadı dini yaymak değil, zorbalıkla memleketleri ele 
geçirmektir." dedi. Emir-ül Müslimin bu fikri kabul 
etmedi. Vezir :  "öyle ise onu hiç çıkarmamak üzere 
hapsetseydik" dedi, fakat bu fikri de kabul etmedi. 

Ancak Tümersoğlu'nun Merakeş'den çıkarılmasını 
emretti. Tümersoğlu ise (Almat) a giderek bir dağ
da durakladı. Halk onun başına toplandı. O zaman 
Tümersoğlu, ahir zamanda geleceği Hazret-i Pey
gamber tarafından bildirilen (Mehdi) olduğunu söy
ledi ve (Abdülmü'min) 10 arkadaşı ile onu tasdik 
etti ve "Mehdidir" diyerek biat etti. öteki kalaba
lık da ona uyduğu için taraftarları çoğaldı ve kuv
veti arttı. Mülessimin, Kur'an-ı Kerim'deki (Müte
şfı.bih) olan ayetleri kelime manaları ile kabul edip, 
tevil etmediklerinden ve bu itikadın sonu (Müces
sime) denen mezhebe varacağından, Tümersoğlu, 
onların bu fikrinin sapıklık olduğunu bildirerek, 
onları tevhide yani Hak dine çağırdı ve kendisine 
biat edenlere (Muvahhidin) dedi. 

Mehdilik davasında bulunan Tümersoğlu'nun bu 
şöhreti 514 senesinden 524 senesine kadar devam 
etti. O sırada Tümersoğlu, 40.000 askerden kurulu 
bir ordu ile Merakeş'de Emir-ül l\füslimin'i sal'dıy
sa da. ordusu bozularak döndü. Fakat o sırada has
talığı artınca yanındakilere Abdi.ilmü'ınin'i (Emir-üJ 
Mü'minin) diye vasiyet etti ve memleketleri onun . 
fethedeceğini haber verdi. Ve öldü. Abdülmü'min, 
(Emir-ül Mü'minin) Unvanı ile halkın kalbini elde 
etmeye gayret etti ve yıllar yılı Emir-ül Müslimin 
Ue çarpıştı, sonunda (Taşfinoğulları) ortadan kal
karak onların yerine (Muvahhidi!! devk-i) geçti. 
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Ö L Ü M L E R  

Kuzey Afrika emiri (Yahya Temim'in oğlu Ali ) ,. 
515 senesinde öldü. 12 yaşındaki oğlu vasiyeti üze
rine yerine geçti. Devlet işleri bir Atabey ile idare· 
ediliyordu. 

Batiniler'den (ismailiye) nin başı olan meşhur 
(Hasan Sabbah) ,  518 senesinde öldü ve halk onun 
şerrinden kurtuldu. 

521 senesinde (Ahlat) hükümdarı (Sekman'm 
oğlu Zahirüddin İbrahim) vefat edince, yerine kar
deşi (Ahmed) geçti. Altı ay sonra o da öldü. Bu
nun üzerine yerine (tbrahim) in altı yaşındaki oğlu 
(Şahremend) geçti. Fakat İbrahim ve Ahmed'in 
annesi (Erkman'ın kızı inanç Hatun) ,  hükümet iş
lerini eline aldı. Sanki torununun vasisiymiş gibi 
harekete başladı. Devlet işlerini dilediği gibi idare· 
ediyordu. Sonraları inanç Hatun, bütün bütün dev
let işini eline almak istedi. Ve torununu öldürüp, 
ortadan kaldırmak için hazırlığa başladı. Devletin 
büyükleri bir araya gelerek, 528 senesinde tnanç
Ha tun'u boğdurdular ve torunu Şahremend'i baba
sının tahtına oturttular. 

529 senesinden beri Mısır'da Alevi Halifesi 
olan (Am:ir Biahl{aınillah) ,  524 senesi içinde bil" 
gezintiye çıkmıştı. Batiniler · ansızın bastırarak 
onu öldürdüler. Oğlu olmadığından yerine amcasının 
oğlu (Müstansir Billah) ın torunu ve (Ebu'l Kaa
sım'ın) oğlu (Hafız Abdülmecid) tahta çıkarıldı. 

525 senesinde Batiniler'in fedaileri Şam'ın bey'i 
olan Tuğtekin'in oğlu (Tac-ül Müluk} u vurup yara
ladılar. 526 senesi içinde bu yaradan öldü. Vasiyeti 
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üzerine oğlu (Şems-ül Mülfık İsmail Bey) , (Şam 

beyi) oldu. (Şems-üd Devle Mehmed Bey) de (Baal

bek) mutasarrıflığında kaldı. 527 senesinde, Mekke 
Emiri (Ebfı Felise) vefat edince, yerine oğlu geçti. 

SULTAN MAHMUD'UN VEFATI, YERtNE 

OGLU DAVUD'UN, SONRA DA MESUD'UN 

ÇIKMASI 

525 senesi Şevval'inde Sultan Mahmud vefat 
-etti. Veziri (Ebu'l Kaasım) ve Atabey'i (Aksun

gur) anlaşarak, oğlu (Davud) u  saltanat tahtına 
oturttular. Bilad-ı Cebel ve Azerbeycan'da (Davud) 

adına hutbe okundu. Ve Zilka'de içinde (Zencan) a  

gidince, amcası Melik Mesud'un Cürcan'dan çıka

rak Tebriz'e girdiği haberi geldi. Davud hemen 

Azerbeycan üzerine yürüyüp, Tebriz'i sardı ve 526 

senesi Muharremi'nin sonuna kadar birbiriyle çar

pıştıktan sonra barıştılar. 

Bu yüzden Davud bir konak geri çekildi. Me

·sud ise, Tebriz'den Hemedan'a gitti. Ve adına hut
be okunması için Halife'ye memur gönderdi. Da
vud'un adamları ise, bu emelle daha evvel Bağdat'a 
gelmişlerdi. Bunun üzerine (Halife Müsterşid bil
Jah) : "hutbe için hüküm verecek ancak Sultan Sen
·cer'dir. O kimi emrederse hutbe onun adına oku
nurdu" diye cevap verdi. Sultan Sencer'e de: "hut

be yalnız kendisi için okunmalıdır, başkasına izin 

verilmemelidir." diye habeı· gönderdi. Ve bu sözün 

Sultan'a çok iyi tesiri oldu. 
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Sonra Melik Mesud, Musul valisi imadeddin 
Zengi ile mektuplaşıp, ondan yardım istedi. O da 
vadedincc, artık kendisinde saltanatı istemeye kuv
vet buldu. 

Sultan Mehmed'in oğlu (Selçukşah) ı da, Ata
beyi ve (Faris) ile (Huzistan) ın sahibi olan (Ka
racasaki) yi bir�ok asker ile Bağdat'a götürüp, Me
sud'un gelmesinden evvel şehre soktu ve Sultan 
sarayına indirdi. Halife de ona ikram etti. Sonra 
Mesud'un gönderdiği adam geldi. Hutbenin Mesud 
namına okunmasını şiddetli bir lisah ile teklif et
tiyse de, Halife kabul etmedi. Ve Halife'nin, Sel
çukşah'ın ve Karacasaki'nin askerleri Bağdat üze
rine yürümekte olan tmadeddin-i Zengi'ye karşı 
çıktılar ve muharebe sonunda Zengi'nin askeri bo
zularak (Tekrit) e  çekildi. Orada kale muhafızı bu-· 
lunan (Necmeddin Eyyüb) , ona köprüler kurarak, 
Dicle'nin karşı yakasına geçirdi. İşte Eyyüboğulla
rı'nın Zengi sülalesine bu bağlılıkları ileride dev
let ve saltanat kurmalarına sebep olmuştur. 

O sırada Selçukşah ile Mesud'un askerleri bir 
iki gün çarpıştılar. Mesud, tmadüddin'in bozulduğu
nu haber alınca geri döndü ve Halifeye: "Sultan 
Sencer, Rey şehrine girdi. Halife ile adamları hak
kında kötü niyeti vardır. Eğer onu harbederek Irak'
dan uzaklaştırmak ve Irak Halife vekilinin i!mrin
de olmak hususunu kabul ederseniz ben de bera
berim." diye haber gönderdi. Halife de bu fikri uy
gun bulduf,111na dair cevap verdi. Sulh için elçiler 
gelip gitti. Nihayet Irak, Halife vekilinin; salta
nat da Mesud'un oldu. Selçukşah'ın da, Mesud'un 
veliahdi olması kararlaştırıldı. Mesud, Bağdat'a ge-
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lip Sultan sarayına indi, Selçukşah da Bağdat zap
tiye nazırının konağına yerleşti. 

SULTAN SENCER'iN MESUD iLE MUHAREBESİ 
VE MELiK TUGRUL'UN SALTANATTA KALMASI 

Sultan Sencer'in 526 senesinde Hemedan'a gel
diği haberi Bağdat'a ulaşınca, Halife Müsterşi< . 
Melik Mesud ve Selçukşah ona karşı yürüdüler. Ha
life de ordusu ile onları karşıladı. Halbuki irrıüded

din Zengi ile Debis de Sultan Sencer'in emri ile 
Bağdat üzerine gidiyorlardı. Halife, onlara dönın� 
ye mecbur oldu ve ( Hankm ) a  gelip. lrak'd;-- · - .  
tan Sencer'in hutbeden <ıd.ına kaldırc. . .  

Melik Mesud ile Selçukşah, Halife ordusunun 
kendilerine katılmasını bekleyerek, ağır davranıyor· 

lardı. Sultan Sencer ise, hızlı hareket ederek, (Dey
never) de onlarla karşılaştı. 

Sultan Sencer, 10.000 seçkin süvari ile ordu
nun ortasında bulunuyordu. önünde de filler vardı. 
Sağında kardeşinin oğlu Tuğrul Bey ile kumandan
lar, solunda ise, (Mehmed'in oğlu Atsız Haı·ezm
şah) ile öteki kumandanlar bulunuyordu. Melik 

Mesud da, sağına Karacasfı.ki'yi ve (Kızıknıir) i ,  
soluna da öteki meşhur kumandanlarını almı!')tı .  

Karacasaki, Sencer oı·dusunun kalbine çok şid
detli bir hücum yaptı. Melik Tuğrul ve Harezm:ıal:. 
arkasına dolaşıp onu ortaya aldılar. Karaca'nın pek 
çok askeri ve kumandanları öldü. Kendisi de birçok 
yerinden yaralı olarak tutuldu. Bunun üzerine Me
sud'un ordusu baştanbaşa bozuldu. Sencer'in emri 
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ile divan kuruldu. Karacasaki, huzura getirildi. Sen
cer ona : "Benim ile muharebeden maksadın ne idi ?'� 
deyince ; "Maksadım seni öldürüp, yerine bir .JSul
tan geçirerek ona hükmetmek idi" deyince, Scncer 
onu öldürttü. Sonra Mesud'a haber gönderi;_), yanına 
getirtti. Ona ikramda bulunarak kendisine karşı 
çıktığı için azarladı, onu (Gence) ye geri gönderdi. 
Ve kardeşi Sultan Mehmed'in oğlu (Melik Tuğrul) u  
saltanat tahtına oturttu ve adına hutbe okunması 
için her tarafa emirler gönderdi. Maveraünnehir 
sahibi (Ahmed Han) ın kendisine baş kaldırdığı ha
beri gelince, Sultan Sencer Nisabur'a döndü. 

Halife, Sultan Mesud'un bozgun haberini aldığı 
sırada, Sencer'in emri üzerine İmadeddin Zengi ile 
Debis'in de Bağdat'a gelmiş oldukları haberini aldı 
ve Bağdat'a dönüp, onlarla harbe başladı. Zengi, 
Halife'nin sağ kolunu vurup dağıttı ise de, Halife' -
nin sol cenahı da Debis'i bozguna uğrattı. Bu boz
gun Zengi'nin askerine geçerek onlar d<.. bozuldular. 

Maveraünnehir işinin önem kazanmasından do
layı Sultan Sencer'in Horasan'a dönmüş olduğu ha
beri (Mahmud'un oğlu Davud) a ulaşınca, Azerbey
can'dan birçok asker toplayarak Hemedan üzerine 
yürüdü ve Sultan Tuğrul ona karşı çıktı, muharebe 
sonunda Davud'un askeri bozulduğu için, Zilkade 
içinde dönüp Bağdat'a geldi ve Halife kendisine 
ikram etti. 

MESUD'UN SALTANATA DÖNÜŞÜ 

Davud, Bağdat'a geldikten sonra Mesud da yo
la çıkarak, 527 Safer ayında Bağdat'a ulaştı. Da-
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vud ile birleştiler, Halife ile görüştüler ve hutbe
nin her ikisi adına okunmasını teklif ettiler. Halife, 
minbe.rlerde önce MesuJ'un, sonra da Davud'un 
anılmaları hususunu kabul etti. Verilen karar üzeri
ne Mesud 

. 
ile Davud, Azerbeycan'a gidip kuwet 

toplayarak Hemedan üzerine yürüdüler. Sultan Tuğ

rul, onlara karşı çıktıysa da, askeri bozulduğu için 
Sultan Mesud, Şaban ayında Hemedan'ı elde etti. 

Sultan Mesud, Tuğrul Bey'i yenip saltanatta 
kalınca, 528 senesi içinde kardeşinin oğlu Sultan 
Davud'un Azerbeycan'da asker toplayarak kendi 
aleyhine ayaklandığı haberini aldı, hemen o tarafa 

koşarak Sultan Davud'u bir kalede sardı. 

işte o zaman Sultan Tuğrul asker toplayarak 
ve Sultan Mesud'un kumandanlarından bazılarını 
kendi tarafına çekerek Sultan Mesud'un üzerine 
yürüdü ve Kazvin yakınında iki ordu karşılaştı_ 
Sultan Mesud'un kumandanlarından bazıları Tuğrul 

tarafına döndüğü için, muharebeye cesaret edeme

di, dönüp Bağdat'a geldi. Selçukşah da Isfahan'dan 

kalkıp Bağdat'a geliyordu. O sırada Sultan Tuğrul 

bütün Bilad-ı Cebel'i ele geçirdi. O sıralarda bazı 

sebeplerden dolayı Sultan Mesud ile Halife arasına 

bir soğukluk girmişti. Sultan Tuğrul, Sultan Me

sud'un üzerine yürümek için hazırlanırken, 529 se

nesi Muharrem'inde vefat etti. Sultan Mesud da he

men Hemedan'a gitti ve bütün asker ile ahali ona 

biat ettiler. 
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Ç E Ş İ T L İ  V A K A L A R  

Şam Emiri (Tuğtekin'in oğlu Tfıri) , 527 sene
si Safer ayında ansızın Banyas kalesi üzerine iıücum 
edip, kaleyi Haçlılar'ın elinden almıştı. 

Yine Safer ayı içinde Kudüs kralı, büyük bir 
kalabalık ile Halep arazisine tecavüz etti. tınMeddin 
Zengi'nin Haleb'de kaymakamı bulunan (Suvar) , 
yanındaki adamları ile hareket etti. Ve ona Türk
menler'den birtakım da katıldı. ( Kınesrın) de yapı
lan şiddetli muharebede iki taraftan pek çok adam
lar öldü. İslam askerleri 

'
bozularak, Haleb'e doğru 

gerilediler. Haçlılar'ın bir fırkasını vurup, bir ço
ğunu öldürdüler, birçok da esir alarak Haleb'e dön
düler. Sonra Urfa'daki Haçlılar'ın Lir fırkası iler
leyerek, Haleb'in etrafına saldırdıkları için Suvar, 
onların üzerine yürüdü, bir çoğunu öldürdü, geri 
kalanını da esir etti. 

528 senesinde İmadeddin Zengi, Musul'a bağlı 
yerlerden sayılan Kürdistan dağlarındaki kaleler! ve 
Hakkari kalelerini zaptederek, dağlardan inen hır
sızlık, zorbalıkla köylere zarar veren Kürt eşkiya
larının elinden halkı kurtardı ve o taraflarda hük
münü genişletti. 

Şam emiri Tiki, zulmünden, pintiliğinden ve ah
laksızlığından ev halkını, arkadaşlarını ve halkı bez
dirmişti. Şam'ı İmadeddin'e teslim etmek için onun
la mektuplaşmaya başladı. İmadeddin de askeri ile 
Şam üzerine yürüyordu. Tfıri'nin bu fikri öğrenilin
ce babasının arkadaşları hiddetlenerek, Tfıri'nin an
nesine şikayet ettiler ve annesinin izni ile uşakları 
529 senesinde Tfıri'yi tutup, öldürdüler. Ertesi gün 
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yerine kardeşi l Tac-ül Mülfık'un oğlu Şahabeddin 

Mahmud) makama geçirilmiştir. Sonradan 1mUded

din gidip Şam'ı sardıysa da, asker ile ahali memle
ketin korunmasında birlik oldukları için tmfı.deddin 
onlarla sulh yaparak döndü. 

HAL1FE'N1N MESUD tLE MUHAREBESt, EStR 

ALINMASI VE RAŞID'lN HAL1FEL!C1 

Tuğrul'un vefatı üzerine Sultan Mesud, Heme
dan'a giderek tahta çıktıktan sonra kwnandanlar
dan bazıları ondan yüz çevirip, Halife Müsterşid'e 

bağlandılar ve onu Sultan Mesud ile harbe kışkırt

tılar. Halife onların sözüne aldanarak, ordusu ile 
Bağdat'dan çıktı ve 7000 süvari ile Hemedan üze
rine yürüdü. Sultan Mesud da Hemedan'dan hare

ket ederek (Dabmerç) der.ilen yerde 529 senesi Ra· 

mazan'ında iki taraf karşılaştı. Halife'nin sol cena
hı hemen Sultan Mesud tarafına döndü. Sağ kol da 
hafif muharebe ederek bozuldu. Her iki taraftan 

biç bir kayıp verilmeden Halife ve yanındakiler, 

veziri, başkadı, hatipler, Alimler ve hakimler hep 

esir oldular. 

Sultan Mesud, Bağdat'a bir adam göndererek, 

Halife'nin bütün malını mülkünü zaptettirdi. Halk 
tabakasından bazıları ayal(lanarak, pencereleri, min
beri kırdılar ve sokağa çıkıp, bağırıp ağlaşarak 

başla_r,na toprak saçtılar. Kadınlar da sokağa dö
külüp, feryad ederek yüzlerini tokatladılar. M,csud'
mı gönderdiği adamın etrafındakiler halk ile ç3.l"-

F. 11 
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pıştı. İçlerinden 150 kadar adam öldü, vali ve mabe
yinci kaçtı. O sırada Mahmud'un oğlu Davud, sal
tanat davasına kalktı; Sultan Mesud bunu işitince 
Şevval ayında ordusu ile Meraga'ya gitti. Halife 
Müsterşid'i de beraber götürdü. Halife için Meraga 
kapısında müstakil bir çadır kurdurdu. Aralarında 
elçiler gidip gelerek Halife, Sultan Mesud'a dört
yüzbin altın vermek ve Bağdat'a toplu asker ile be
raber gitmemek, Bağdat'da da evinden çıkmamak 
üzere sulh yapıldı. Bunun üzerine Sultan Mesud, 
Halife'yi atına bindirdi ve önünde giderek cübbe
sini taşıdı. Zilkadenin 17. Pazar günü idi ki, artık 
Halife o gün Bağdat'a gidecekti. (Emir Kazan) 
Han'ın Sultan Sencer tarafından elçi olarak geldiği 
haberi işitilince, Halife'nin hareketi geri kaldı. Ve 
Sultan Mesud, onu karşılamaya çıkınca halk da sey
re çıktılar. O sırada Halife çadırının etrafındaki 
bekçiler de seyre gitti. Halife'nin çadırının etra
fında kimse kalmayınca, 24 kadar Batini fedaisi 
hücum ederek Halife Müsterşid'i ve yakınlarından 
birkaç adamı idam etti. Batiniler'den de 10 kişi ya
kalanarak cezalarını gördüler. Onun üzerine oğlu 
ve veliahdı olan (Raşidbillah) a biat olundu. 

Hille emiri (Sadaka'nın oğ!u Debis) ile Müs
terşid arasında düşmanlık vardı. Müsterşid'in ba�ına 
gelen bu felaket, onun işine yaradıysa da, sonradan 
o da böyle bir felakete uğramıştır. Debis, müfsid 
bir adam olup, bir aralık Haçlılar'Ja da birleşmişti. 
Bu sefer Sultan Mesud (Hay) şehri dışında Debis'i 
idam ettirmiştir. Fakat oğlu Sadaka o sırada Hille'
de bulunuyordu. Babasının askerleri onun başına 
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toplandılar, o da babası ve dedesi gibi Hille emir· 
liğini zaptetti. 

Sultan Sencer, o sırada Gazne'de bulunduj;:'U 
için, bu tarafın işlerine bakamıyordu. 

529 senesi Zilkadesinde Sultan Sencer Gazne'ye 
gitmiş ve 530 Şevvc.linde ise dönmüştü. Scncer'in 
Gazne'yi verdiği Behramşah'ın, ona itaatten yüz 
çevirdiğini ve halka zulüm etmeğe başladığını Sul
tan Sencer işitince, hemen ordusu ile hareket ede
rek Gazne'ye yaklaştı. Behramşah, affedilmesi için 
Sencer'e elçiler gönderdi. O da kendisinin orduya 
gelerek görüşmesi şartı ile affedeceğini varetıniş ise 
de, Behramşah, Sultan Scncer ile bulm,.:naktan kor
karak, başka tarafa gitti. Bunun üzerine Sencer de 
Gazne'ye girdi ve hazine gelirini aldı. Behramşah'a 
da azarlayıcı bir haber gönderdi. Memleketinde gözü 
olmadığını anlattı ve yemin ederek, bu sözünü kuv
vetlendirdi. Behramşah da ona tamamiyle boyun eğ
diğini, ancak korktuğu için doğrudan doğruya ge
lemediğini ve bundan dolayı mazur görülmesini yal
vararak arzetti. Sultan Sencer de memleketini ona 
bırakıp döndü. B2hramşah, Gazne'ye gelip. tahtına 
oturdu. Sultan Sr>ncer de Şevval içinde Belh'e geldi. 

İmadeddin Zengi'nin Haleb'de kaymakamı olan 
.Suvar Bey, ansızın Haçlılar elinde bulunan (Lfı.zki
ye) taraflarına hücum ederek Haçlılar'dan kimini 
öldürdü kimini de esir etti ve pek çok ganimet 
malı aldı. Aldığı mallar ve kumaşlar, sayıya hesa
ba gelmiyordu. Suvar Bey, Lazkiye'yi ve etrafında 
bulunan yerleri harap ettikten sonra Recep ayının 
ortalarında Haleb'e döndü. 
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RAştD'tN HALtFELtKTEN 1NDtRtLMESt VE 
YERlNE MUKTEF1'N1N GEÇMESt 

Yulmrıda geçtiği gibi, Sultan Mesud ile Halife 
Müsterşid arasında yapılan sözleşmede Müsterşid'in 
Mesud'a dörtyüzbin altın vermesi şart edilmiş oldu
ğu halde, Müsterşid'in uğradığı felaket üzerine oğ

lu ( H.aşidbillfıh) Halife olmuştur. 530 senesinde 
Mesud, o parayı Raşid'den istedi. Raşid'de bütün 
mal!�. ının babasının yarnnda olduğu için, alınmış 

·ıc yagrna edilmiş oldugundan, kendisinde o maldan 
bir habhP hile hulunmadığmı bildirerek Ö7iir diledi. 
\ı rnlırı i )zerınc Sultan Mesud'un memurları tarafın

>an Halife'ı ı in sarayına girilerek, hazinelerin araş-

tırıldığını Riı.şid işitince, müdafaa için asker topladı. 
Sultan Mesud'un memuru da 5000 kadar süvari ile 
; ıare!(et ettii"�inden, Ra.şid'in askeri onlara karşı kcw-

" . .  tH i ' ı ın askerleri şehrin dışına çıkmışlardı.. 
.'Ulali de Bağdat'daki Sultan sarayını yağma ettiler. 

Halife Raşid ise, Sultan Mesud'dan ayrılıp, Mah
nud'un oğlu Davud'a bağlanmak üzere etrafta bul\1-

nan hükümdarlar ve kumandanlarla muhabere eı.
mi�ti. Mahmud'un oğlu Davud, Azerbeycan askeri 
ile hareket ederek, Safer ayının başlarında Bağ

dat'a girip, Sultan sarayına indi. Sonra İmadeddin 
z�ngi de Musul'dan geldi.  daha �onr� KRzvin VP T<!-

• U dll valileri �e HHle emiri olan (Debis'ih ' oğlu 
Sadaka) ve yakında bulunan şehirlerin ileri gelen
leri de Ba.ğdat'a gelip hutbeden Sultan Mesud'ım 
adını kaldırarak, (Sultan Davud) namına hutbe 
okuttu1ar. Bunun l\zerine Sultan Mesud ordı.ısu ile 
gelip 50 gün kadar Bağdat'ı sardı fakat zaptedenıedL 
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Bağdat'daki kumandanlar arasına ayrılık düş
tüğü için Melik Davud, Zilkade ayı içinde Azerbey
ean'a :lönünce, öteki kumandanlar da dağıldılar. 
Halife Raşid de batıda bulunan tmadeddin Zcngi'nin 
yanına gitti. Ve onunla birleşerek, birlikte Musul'a 

gittiler. Sultan Mesud da hiç bir engel ile ırnrşılaş
madan Bağdat'a girdi, kadıları, alimleri ve şehrin 
ileri gelenlerini topladı. 

Raşid'in el yazısı ile olan vesikasını onlara gös
ter.ti ve ne diyeceklerini sordu. Raşid, bu vesikada: 
"Her ne zaman asker toplarsam yahut isyan eder
sem, yahut Sultan'ın adamlarındn-n birine kılıç çe
keıısem, kendimi hilfı.fetten azletmiş olayım" diye 
yazılı idi. Onlar da Raşid'in hilafetten ayrılmış oldu
ğuna fetva verdiler. Bunun üzerine Raşid, ayrıldı 
ve Zilkade içinde hutbeden adı kalktı ve amcası 
(M.uktefi Liemrillah) a  Zilhicce'nin 18. günü biat 
edildi. 

Sonra yapılan ilam-i şer'i, yani bir zabıtla is 

Murul'da bulunan başkadıya gönderildi V€ o da tas
dik ederek, hükmünü yaptı. O sırada İmadeddin 
Zengi'nin gelirleri ve lakablan arttırıldı. O da aşa
ğıda geleceği gibi birtakım mufıaTebeler kazanmış
tıY. 

tMADEDDtN'tN BAZI FETtHLERt VE 
KAYSER tLE MUHAREBELER.t 

531 senesi Musul ve Halep emiri olan Atabey 
tmMeddin Zengi, Hama civannda ve Haçlılar elin

de bulunan (Bareyn) kalesini sardı. Haçlılar da bir 
bQyük topluluk ile bu k::ı.leyi kurtarmaya koştular. 
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Zengi, kuşatmayı bırakarak, onlara karşı gitti. Çok 

şiddetli bir harb oldu. Haçlılar bozuldu . .. Topluluk

ları dağıldı. Bu bozgunda Haçlılar'ın büyükleri ve 
zabitleri Bareyn kalesine girip saklandılar. tma
deddin dönüp kaleyi sardı. Kalede ise yiyecek kal
madığından Haçlılar, ellibin altın vermek ve ka
leyi teslim etmek üzere aman istediler. İmadeddin 
de kabul ederek, öylece yapıldı. Ve bu kuşatma sı
rasında (Maarre) ve (Kefertab) şehirleri de Haç
lılar'dan geri alınmıştı. İşte o sıralarda Rum Kay

seri büyÜk bir ordu ile Şam'a doğru gelmekteydi. 
İmadeddin Zengi, 532 senesi başında Şam beyinin 

elinde bulunan (Mecdel) kalesini zaptetti. Banyas 
kale

. 
muhafızı da, İmiideddin'e itaat etti. Sor.ra Hu

mus şehri ve kalesi de kendisine teslim olundu, o 

sırada Rumlar Halep üzerine yürüyorlardı. 
Şam tarafında bulunan Haçlılar, tmadeddin'in 

Ustüste yaptığı fetihlerden korkarak Avrupa'ya fer
yiidnameler gönderiyorlardı. İstanbul Kayseri'ne de 
işi arz etmişlerdi. Bunun üzerine Rum Kayseri he
men harb hazırlığına başlayarak, birçok asker ve 
mükemmel bir donanma ile tstanbul'dan hareket et
ti. 531 senesinde Antakya'ya çıktı. önce Ermeniler' 
le harbe tutuştu. Çünkü o zaman Adana ve Misis 
(Leon oğlu) adındaki Ermeni'nin elinde bulunuyor
du. Kayser, bu iki şehri kuşatıp, aldıktan sonra 
(Anazarba) kalesini de gidip zaptetti. 

Sonra denizden tskenderun limanına gitti ve 
ileri doğru yürüyerek, Zilkade ayında Antakya'yı 
sardı. Haçlılar'ı sıkıştırıp, Antakya dükası ile Kay
ser arasında elçiler gidip gelerek, anlaşma yapmış

lardır. 532 senesinde Rum Kayseri, Şam üzerine 
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yürüyerek, Haleb'e altı saat arası olan (Btızaa) ka
lesini kuşattı ve mancınık atarak sıkıştırdı. Onlar 
da aman istediklerinden kaleyi aldı. Sonra verdiği 
sözü tutmayarak ahalinin kimini öldürdü, kiıııini de 
esir etti. Sonra Kayser, askerini Haleb'e doğru gö
türdü. Halep delikanlıları karşı çıkıp, şiddetli bir 
muharebe oldu, Rumlar'ın bir büyük kumandanı 
ile pek çok askerleri öldü. Rumlar Haleb'den ümid 
kesip döndüler ve (Etarib) üzerine gittiler Etarib 
ahalisi korkarak şehri bıraktılar. Rumla r, Etarib'e 
girip, yeteri kadar asker bıraktıktan sonra Büzaa'da 
aldıkları esirleri de götürmeyip, Etarib'de bıraktı

lar. tmadeddin'in Haleb'de kaymakamı olan Suvar 
Bey, bunu haber alınca, hemen yanındaki asker ile 
Etarib'e gitti. Oradaki askerleri öldürdü ve Büzaa'da 
alınan esirleri kurtararak, Haleb'e döndü. 

Sonra Kayser, (Şizer) kalesini kuşattı ve man
cınıklarla zorlamaya başladı. lmadeddin'in, Kayser 
ordusuna hücum edecek kadar kuvveti yoktu. Kay
ser'in de düz ovalara inip, İmadeddin ile meydan 
muharebesi yapmaya cesareti yoktu. İmadeddin. 
birkaç defa Sultan Mesud'dan yardım istediyse de. 
fayda vermedi. O da çaresiz kalarak ağırlıklarım 
(Rakka) ya gönderdi ve süvari ile kalıp Asi nehri 
yanında ve Şizer ile Hama arasında bir yerde ko
nakladı. Her gün Şizer kuyusuna yakın yere kadar 
gider, Rumlara görünür ve etrafa çeteler gönderir. 
Rum ordusunun döküntüleri ve kafilelerini vurur, 
Kayser'i �eydan muharebesine çağırır, ovalara in
dirmeye uğraşırdı. Şam'daki Haçlılar da Kayser'i 
meydan muharebesine teşvik ed:?rlerdi .  Halbuki Kay
ser'in Avrupa askerine emniyeti yoktu. Çünkü Kay-
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ser ile :hnadeddin'den hangisi mağlüp Q}W'Sa, Ha.9-
lılar her suretle faydalanabilirlerdi. İşte bundan do
layı Kayser, 24 gün Şizer'i kuşattıktan sonra ordu

sunu kaldırıp gitmiştir. 

At.:ıbcy İmadeddin Zengi'nin, Sultan tarafından 
yardım göımeksizin büyük bir Rum ordusunu geri 

dönmeye zorlaması, onun şöhretini arttırdı ve Arap 
şairleri, hakkında güzel methiyeler söylemişlerdi. 

O sırada Şam Bey'i olan (Şahabüddin Mah
mud) un köleleri tarafından öldürülmüş olmasından, 
kardeşi ve (Baalbek) mutasarrıfı olan (Cemaleddin 
Mehmed) hemen gelip, Şam'ı zaptetmiştir. 

İmadeddin Zengi de bunu fırsat bilerek, Baal
bek'i almış, sonra da (Zor) şehri ile etrafını ele ge
çirmiştir. 

MESUD İLE DA VUD'UN MUHAREBESİ VE 
RA.ş1D'1N öLDOROLMESİ 

Raşid, Halifelikten azledildikten sonra, Musul' -
dan çıkıp Azerbeycan'a gitmişti. Melik Davud ile 
bazı kumandanlar Sultan Mesud'dan korktukların
dan, Raşid'i hili'tfet makamına oturtmak için nıek

tuplaşmışlardı. Raşid de buna uygun cevap vermiş
ti. Sultan Mesud, hemen çıkıp Davud'un üzerine 
yürüdü. 532 senesi Şaban'ında muharebe sonunda 
Davud'un askeri bozuldu. Mesud'un askeri de yağ
ma yaparak, etrafa dağıldı. Mes\'d, az bir maiyetle 
bir .tep€' üzerinde kaldı. Davud'un kumadanlarından 
bazıları onu görünce, üzerine hücum ettiler. Sultan 
Mesud kaçtı. Fakat kumandanlarından bazıları öl-
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dü. Hasılı çok tuhaf hallerdendir ki, iki ordu da bir· 
den bozuldular. Sultan Mesud Azerbeycan'a gitti 
Melik Davud da Hemedan'a döndü. 

Raşid, o sırada Meraga'ya giderek, vakayı ha
ber alınca, o da Hemedan'a gidip Davud ile· buluştu. 

O sırada Selçukşah da Bağdat'ı almak istedi. 
Bağdat'ın (Şahnası) yani "Zabtiye Nazın", şehri 
tmrumak için onunla savaşa tutuştu. Bağdat'in ayak 
takımı edebsiz güri'ihü ise adam öldürmek, ev bas
mak, soygunculuk yapmak gibi hareketlere başla
-dılar. Bağdat ahalisi Musul'a ve başka yerlere göç 
-ettller. 

Raşid ve Melik Davud Hemedan'da buluştuktan 
sonra, Harezmşah da onlarla anlaştı. Birleşip, Bağ.;. 
dat üzerine geleceklerini düşünen Sultan Mesud; He
medan'a doğru yürüdü. O sırada Melik Davud Fl• 
F.is'e, Harezmşah da memleketine donünce Raşid yal
'BlZ kaldığı için o da tsfahan'a gitti. Ramazanın 25. 
günü birkaç Horasanlı hücum ederek, Raşid.'i öldür· 
diller. R.aşid'i.n adamlan da o Batiniler'i · ortadaıl 
kaldırdılar • 

.SENCER :tLE HAREZMŞAH'IN MUHAREBESt 
VE BAZI V AKALAR 

HEtrezmli Mellk Şah, evvelce ibrikçisi olan 
!(l!'nijştekin) e bazı yerler vermişti. 

Melik Şah'ın vefatında Enüştekin gidip, kendi 
·ciftliğini 590 senesine kadar elinde tuttu. Aslında 
Selçuklular lruma.ndanlarınd8n birinin kölesi idi. Fa• 
bt güzel ahlilda, iyi huylu bir adam olduğundaıı. 
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hürmet gördü, yükseldi. Ve oğlu (Kutbeddin Meh
med) i iyi terbiye ederek yetiştirdi. Bundan dolayı 
kendisinin vefatında Berkiyaruk, onun oğlu (Kut
beddin Mchmed) e  teveccüh gösterdi ve onu (Ha
rezmşah) diye lakablandırdı. Mehmed, değerli ve
terbiyeli bir zat olduğunqan, şan ve şöhreti günden 
güne arttı. Sencer tahta çıkınca, onu yerinde bırak
tı. 1ki senede bir Sencer'in yanına gider, hediye
ler takdim eder ve bağlılığını arzederdi. ölünce,. 
(Harezmşah Atsız) onun yerine geçti ve Sencer ona 
çok iltifat ettiği için, sefere çıktığı zaman Sencer'le 
beraber bulunur, ve sözü her yerde geçerdi. Atsız,. 
böylece gücü artınca kuvvetli bir hükümet kurdu. 
Yaptığı işlerden ve tuttuğu yolda kendisinin başll! 
başına bir hükümet kurmak istediği anlaşılıyordu. 
Sultan Scncer, 533 senesi içinde ordusu ile Harezm 
üzerine yürüdü, Harezmşah müdafaa için harbe gi
rişmişse de bozularak kaçtı. Sultan Sencet Harezm'i 
aldı ve şehrin korunması için oraya bir vali tayin 
ederek, yeteri kadar asker bıraktı. Merve'ye dönü
şünde Harezmşah, geri dönerek, Harezm'i tekrar 
ele geçirdi. Ve o muharebede bir oğlu öldüğünden 
dolayı çok kederlendi ve Sultan Sencer'e kin bağ
ladı. Bundan dolayı Maveraünnehir'de bulunan (Ha
talı) Türkler'i Sencer aleyhine kışkırttı. 

SULTAN SENCER'iN HATALI TüRKLER 
1LE MUHAREBESİ VE BOZULMASI VE 

BAZI VAKALAR 

Evvelce Selçuklular ile Türkistan'dan çıkıp, Ma· 
veraünnehir'e, oradan da Horasan tarafına gelen 
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Oğuzlar, tsıam dinini kabul etmişlerdi. Onlardan geri 

kalanı (Guz) denilen Türkmenler, Han devletinin 
-ordusunda bulunuyorlardı. Oldukça medeni millet

lerin arasına karışmışlar, onlar da yavaş yaVB.$ 
.Müslüman olmuşlardı. O zamanlarda Çin hududun
·dan çıkıp, Maveraünnehir şehirlerine gelen Hata 
'Türkleri de her ne kadar Hanlılar devletinin asker
liğini yapmaktaysalar da, Müslüman olmadıklan 
için bedevi halinde idiler. 

522 senesinde Çin hududundan Müslüman olma .. 
yan Türkler çıkıp, ısıam memleketlerine tecavüz 
·ettikleri zaman, Türkistan hanlarından Kaşgar emi

ri olan (Hasan Han'ın oğlu Ahmed) karşı çıkıp, 
-onların topluluklarını dağıtmıştı. Fakat arkaların
dan (Kfilıfuı'ı Çini) yetişti. Beraberinde Hatalılar'· 
<dan ve öteki Türk kabilelerinden sayılamayacak ka. 
-dar kalabalık büyük bir topluluk vardı. Bunlar din
siz ve vahşi bir halk idi. Yukarıda geçtiği gibi kısa 
bir zaman evvel Maveraünnehir şehirlerine gelip 
de Hanlılar devletinin askerlik hizmetinde bulunan 
liatalılar da onlara katılmakla, Kfıhan'ın kuvveti 
lki kat oldu. Maveraünnehir'de bulunan tslam şehir
lerini birer birer almaya başladılar. 

Hfırezmşah Atsız da, yukarıda söylendiği gibi 
Sencer'in düşmanı olduğundan, Hatalı Türkler'i kış
kırtarak, Mfıverfıünnehir şehirlerini almak hırsına 
kapılmıştır. Semerkant ve Buhara ahalisi ise, Ha· 
talılar'ın günden güne ilerlemekte olduklarından do
layı korku ve telaşa düştüler. 524 senesinde Se
merkant emiri olan (Hakan Mahmud) ,  Sultan Sen

�r'e durumu anlatarak, yardım istedi. 
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. Bunun qzerirıe Sultan Sencer YfuJbiil'd('n faZla 
asker toplaya111k, büyük ve mükemmel bir ordu ile. 
Milveraünnelıir'e geçti. Çin'li KUhan da ücyüzbin sü
vari ile ona karşı cıktı. (Katvan) denen yerde iki 

taraf karşılaştı. 536 senesi Safer ayının 5. günJ çok 
§iddetli ye kanlı bir muharebe oldu. Kühan, ıs--. 
Jam askerlerini dolaştırarak, (Deyrigam) denilen 
vadiye düşürdü. tslfun ordusu bozuldu. Bir çoğu şe-. 
hit ve pek çoğu da esir olchı. tki taraftan olan te
lefatın sayısını .ancak Allan bilir. Yalnız Deyrigam'
da şehit düşenlerin içinde başı sarıklı onikibin ka
dar muhterem adamlar ve dörtbin kadar da kadın 
olduğu rivayet edilir. 

Düşmanın sayısı, tslam askerlerinin üç katı idi.. 
·Fakat Sencer, , o .zamana kadar bozulmamıştı. Dü$ 
manının .sayısı ne kadar çok olursa olsun, o dalına 
galip ve muzaffer oldu. Bu sefer de galip geleceğin
den şüphe etmiyordu. Fakat bu muharebede talih! 
ona yardım etmedi. tslam'da misli geçmemiş bir 
bozguna uğradı. Hemen (Tirmiz) e, oradan da 
(Belh) a döndü. Maveraünnehir'de bulunan tslam ıe
hirleri bütün Hatalı Türkler elinde kaldı. Harezın-
3llh ise, bu bozgunu fırsat bilerek, Sencer'den intl
kam almak için Horasan şehirlerine tecavilz ederek,. 
pek çok mal ve eşya aldı. 

Maveraünnehir'de bulunan Türkmenler, yani 
(Guz) taifesi, Hatalılar'ın devamlı rahatsız verme
lerinden dolayı Maveraünnehir'de duramayıp, Hora
san tarafına geçmişler, BeUı çevresinde yerleşmiş
lerdi. t�akat -onlar da vahtf ve yağmaeı bir topluhlk 
olduğundan, Horasan'm Mlına büyük 'bell olmuş
lardır. 
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537 senesinde serhad beylerinden Malatya m
'hibi olan (Danişmentoğlu Mehmed Bey) · öldüğü için. 
·elindeki şehirleri Konya beyi (Kılıçaslan'ın oğlu 
.Melik Mesud) zaptetmiştJr. 

O sırada tmiıdeddiR Zengi de bazı kale ve se
hirleri ele geçirerek, memleketini genişletmekteydi. 
Hatta 538 senesinde Diyarbekir vilayetinde birçok 

kaleler ve Fırat vadisindeki (Ane} şehrini aldı. Mar
'Clin'de Haçlılar elinde buiunon üç kaleyi de fethetti. 

O sene Sultan Sencer de ordusunu toplayarak. 
HArezm'de Harezmşah'ı aardl. Harezmşah, ona sı
·ğınarak af diledi, Sultan Sencer de affederek Merv'e 
·döndü. 

Yine G tene Melik Şah'ın tonmlanndan- Sultan 
Mahmud'un oğlu (Melik Dawd) öldürüldü. Fakat 
-aldürenlerin kim olduklan bilinemedi. 

KUZEY AFRiKA VE ENDOL'(}S'ON DURUMU 

Mağrib Sultam oWı (Emir-fil Müslimin Taşfin) , 

'539 senesinde Yefat etti. Yerine kardeşi (Alrnin 
oğlu ishak) geçti. 

O sırada TaşfinoğuHarı'nın işi karıştı. Mülessi· 
mln devleti de zayıflamıştı. Muvahhidin devletinin 
beyi olan (Abdülmü'min) in kuvveti ise artmıştı. 

ERdülüs tarafında da Frenkler galebe çalarak, bazı 
tsıam �hirlerin1 aldılM'. 

541 senesinde bir Fr� donanması gelip, Trab
lmgarb'ı a ld.ı. O sene AbdüJmü'min, Endülüs yaka

'Slna asker tgöndererek, EndIBtis'deki tslam şehirle
rtnl zaptetmiştl. Çok pgmedea Tmıus'u ve Mağrlb-t 
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de ele geçirdi. (Hammadoğlu)nun memleketlerini de 
alarak, Hammfidoğlu devleti ortadan kalktı. 

Arası çok geçmeden Mülessimin devleti de ç().. 
kerck, ortadan kalkmıştır. 

Mülessimin kabilelerinin erkekleri yüzU peçeli, 
kadınlarının ise yüzleri açık olarak gezmeleri eski· 
adeUcri idi. Bazı kabileler, onların kadınları örtün
müyorlar diye itiraz ediyorlardı. Halbuki onlar, hü

kümct kurduktan halde, bu adetlerini terketmedik

leri gibi, devletleri battıktan sonra da bu adetleri 
devam etti. Onlardan kalanlar, hala Afrika'nın ku
zey tarafındaki çöllerde erkeklerinin yüzleri peçeli .. 
kadınları ise yüzleri açılt olarak dolaşırlar. 

tMADEDDtN ZENGi'NtN BAZI 
MUHAREBELERİ VE VEFA Ti 

539 senesinde Atnbey tmfıdeddin Zcngi, Urfa ka

lesini C'lc geçirdi . Yul<arıda geçtiği gibi Haçlılar, Ur

fa'da bir kontluk kurmuşlardı. Merkezi Urfa kalesi 
idi. tmfldcddin, onu aldıktan sonra, bu kontluk için
de ve Fırat nehrinin doğusunda bulunan (Sürüç) 

şehrini ve başka şehirleri ele geçirdi. (Biretü'l-Fı

rat) yani (Birecik ) kalesini de sardı. Fakat Musul'
daki kaymakamının öldürüldüğünü haber alınca,. 

muhasarayı bırakarak, o tarafa koştu. 

Sultan Mahmud'un oğlu Melik Alpaslan, tma
deddin'in yanında bulunuyordu. tmadeddin: "Şu elim
deki beldeler, bu hükümdar Alpaslan'ındır. Ben onun 
Atabeyiyim" derdi. (Atabey Zengi) denilmesinin se
bebi de budur. 
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Zengi, yukanda geçtiği gibi, cihad ile meşgul 
ldi. Musul'da (Nasirüddin Çakar) adındaki vali, 
onun kaymakamı idi. Alpaslan da Musul' da bulu
.nuyordu. Çakar, ona ait işleri görmekteydi. Bazı 
fesatçılar Çakar'ı öldürerek, hükümeti tmadeddin'in 
elinden almak için Alpaslan'ı teşvik ettiler ve onu 
kandırdılar. Bir gün Met olduğu gibi, Nasirüddin, 
Alpaslan'ın huzuruna çıkınca, AJpaslan'ın hademe
leri atlayıp, Nasirrüddin'l öldürdüler. Devlet büyük
leri, Alpaslan'a itaat etmeyip, onu tutup hapsetti
'Jer. Bu haber tmadeddin'in kulağına gidince, Bire
'Cik'den kalkıp, Musul'a gitti. Haçlılar da tmMeddin'
'in kuvvetine dayanamayacaldarını bildiklerinden, 

Mardin'in emiri olan CNecmeddin) ile haberleşerek, 
Birecik kalesini ona teslim ettiler. Bu suretle Bi
Tecik de Müslümanların eline geçti. 

O zaman El-Cezire' ve Suriye'de kendi başla
nna müstakil küçük küçük hükümetler vardı. tmA
deddin onları birer birer kendi memleketlerine ka
tarak, tslam kuvvetlerini birleştirmek üzere idi. Yi
ne bunlardan biri olarak 541 senesi içinde (Müsey
yeboğullan) ndan (Mruik-i Akili'nin oğlu Salim) in 
elinde bulunan (Oiber kalcsi) ni sardı. (Emir Hüsa
meddin Kürdi) , elinde bulunan ve (tbn-i Ömer 

Adası) na iki saat arası bulunan (Fenik) kalesi üze

"?ine de asker gönderip, onu da kuşattı. Rebiüla

bir'in beşinde tmadeddin'in köleleri. geceleyin onu 

öldürerek, Caber kalesine kaçtılar. Kale koruyucu

ları bağırarak, tmMedd!n'in öldüğünü ilan ettiler . 

. Adamları yanına gidip öldüğüılü görünce, nAşım 

'(Rakka) da gömdüler. Yaşı 60 ı geçm!şti. Heybetli, 

·cesur bir hükümdardı. öldüğü zaman yanında bu-



ltınan oğlu (Nurettin Mahmud) , babasımıı milhrl
nü alıp Haleb'e gitti. Ve orasının idaresine el koy
du. tmadeddin'in büyük oğlu (Seyfettin Gazi) ,  ken-. 

dine ait olan (Zur) şehrinde bulunuyordu. Oııa ha
ber gönderildi, hemen gelip Musul'da babasının tah· 
tına oturdu. Mahmud'un oğlu Alpaslan'ı Musul ka
lesinde hapsetti. 

O sırada Şam emlri (MUciıiddin Abak) c1a 
Baalbek kalesini, tmfıdeddin'in kale muhafızlarımn 

elinden aldı. 

· 52 senesinde Zengi'nJn oğlu (Nurettin Mah
mud) , Haleb'den hareket ederek, Haçlılar elinde bıı
lwıan (Ertah) ı aldı ve Haçlılar'm baZl kaleleriı:d 
sardı. 

HAÇLILAR'IN ŞAM'I KUŞATMASI, 
DöNOŞLERt VE BAZI 

;MUHAREBELERt 

Merhum tmadeddin 7.eılgi'nln Urfa taraflarım 
alıp, oradaki Haçlılar'ı sürüp çıkannası A vnıpa'da 
duyulunca, Avrupalılar, yine heyecana , geldiler. O 
zaman Fransa kralı VII. Lui de bazı hallerinden 
dolayı Papa tarafından afaroz edilmişti. Tövbe-. 
ıinin kabul edilmesi için doğrudan doğruya ".tendi .. 
11 Haçlı ordusunda bulunmak istedi. · Yüzbin kadar 
asker ile Haçlı ordusuna katıldı. Almanya impara

toru da büyük bir ordu hazırlamıştı. 

Bu ordular, 542 senesinde tstanbul Boğazı'ndan 
Anadolu yakasına geçmlşlerdl. Alman ordusunun 
idaresizliği yüzünden Avnıpalılar'a düşman olan 

Rum klavuzlarına alclanarak, sapa ve sarp yerler--
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de Müslümanlar ile yaptıkları muharebeleri kay

bedip, bozulmuşlar, geri kalanı da Lui'nin ordu

suna katılmışlardı. Lui de, Aydın tarafında tslfun 
ordusu ile kar�ılaşıp, yaptığı muharebelerde aske

rinin yarısını kaybetti. tıcriye gidcccl< kudreti kal

ınadı, harbten vazgeçerek, Anadolu kıyıla rından ge

mılere binerek, Antakya sahiline çıkıp, oradan o da 
Alman imparatoru gibi ziyaret için Kudü.s'e git

ıniştir. 
Sonra Alman imparatoru ve Fransa kralı, Ku

düs kralı ile birleşerek, 5·13 senesinde Şam'ı sardılar. 

Şam Bey'i o zaman (Tuğtekinof,rulları ) ndan (Mu

l'irüddin Abak) idi. Fakat elinde bir şey yoktu. 

Memlekette hüküm, Atabeyi olan (Muinüddin Anaz) 

m elinde idi. Bu adam Tuğtekin'in lcölelerindcıı 

olup, yağmur görmüş kurt olup, yani çok görmüş 
geçirmiş bir adam olup, devletin işlerini o idare 

ediyordu. Haçlılar ilerlediler. Hatta imparator, (Ye
til Meydan) a kadar geldi. Şamlılar büyük korku ve 

telaşa düştüler. Muinüddin ise, evvelce Musul emirl. 

(Seyfettin Gazi) den yardım istemişti. Seyfettin, or
dusu ile Şam'a hareket etti. Haleb'den kardeşi Nu
rettin Mahmud'u da askeri ile beraber alarak Hu

mus'a geldi. Muinüddevle'ye: "Ben askerim ile be
raber geldim. tsterim ki Şam'ın içinde adamlarım 

bulunsun da, bozulursam asker ile beraber şehre 
gireyim kazanırsam, memleket sizindir. Ben bir şey 

istemem" diye haber gönderd i . Haçlılar'a da hAber 
salarak, Şam'ı bırakmazlarsa kılıçtan kurtulamnya

caklannı bildirdi. Haçlı1ar, bu sözlerden dolayı çok 

korktular ve durakladılar. Muinüddin de, Seyf cttln 

Gazi'nin askeri §ehre girerse, çıkmalarının zor ol� 

P. ı• 
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duğunu düşünerek, Banyas kalesini vermek sure
tiyle Şam'ı bırakmalarına Haçhlar'ı ikna etti. Haç .. 
lılar, kuşatmayı kaldırıp, Banyas kalesini teslim 
aldılar. 

Bundan dolayı Seyfettin Gazi'nin Şam'a gitme
sine hacet kalmadı. Fakat kardeşi Nurettin, askeri 
ile giderek, o civarda Avrupa asilzadelerinden (Al

fons) un elinde bulunan (Azime) kalesine alarak. 
.içindeki Haçlıları ve bütün ahalisini esir ederek, ka
leyi yıktıktan sonra döndü. 

Haçlılar, Halep taraflarına saldırmak için (Ba· 
Ti) denen yerde toplandılar Nurettin, ordusu ile on
ların üzerine gitti, muharebe sonunda Haçlılar or
dusu bozuldu. Kimi öldü, kimi esir oldu. tçleri.nden 
pek azı kurtulabildi. Nurettin, aldığı esirlerden ve 
ganimet mallarından kardeşi Seyfettin'e, Halife'ye 
ve Sultan Mesud'a hediyeler gönderdi. 

Nurettin, bundan sonra da Haçlılar'la çarpış
maktan geri kalmamıştır. Alman imparatoru ve 
.·Fransa kralı ise, Urfa'yı geri almak sevdasında vaz
_geçerek, � on kişi ile Avrupa'ya dönmüşlerdir. 

BOYOKLERtN öLOMO 

(Ostürlabi) diye tanınan (Yusuf'un torunu ve 
Hüseyin' in oğlu Hibetullah) , 534 senesinde öldü. Os
türlab gibi rasat aletleri yapmakta usta idi. Yuka· 
rıda yazıldığı gibi, Bağdat'da bir rasathaneye baş
lamıştı fakat tamamlayamadı. 

"Tefsir-i Keşşaf" sahibi ( ömer-i Zemahşeri'nin 
�ğlu Ebu'l Kaasım Mahmud) ,  71 yaşındayken 538 
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senesinde vefat etti. Birçok kıymetli eserleri var-. 
dır. Şöhreti, hakkında söz söylerunesine hacet bırak-. 
maz. Belagat ilmini ortaya koyan (Şeyh Abdülka
hir Cürcani) dir. Fakat Belagat ilminin kaidelerine 
tatbik suretiyle Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerini 
meydana koyan (Şeyh Zemahşeri) dir. Ondan sonra 
gelen müfessirler, onun izinde gitmişlerdir. Zama-. 
mnda edebi ilimlerde emsalsizdi. Fakat mutezile· 
mezhebindeydi. Ve · bu yolda çok mutaassıptı. "Keş-. 
§af Tefsid" nde daima mutezile mezhebini öne sü
rer. Bu tefsir çok kıymetlidir. Fakat onu gözden ge-. 
ciren kimse, kelam ilmini iyi bilmelidir ki, ehl-i si.in
net inancını koruyabilsin. 

544 senesinde hadis alimlerinden, bi.iyi.ik fakih
lerden ve ediblerden meşhur (Kadı tyaz) , Merakeş'
de vefat etti. (Allah rahmet eylesin) .  Pek çok kıy-. 
metli eser bırakmıştır. 

ZENGi'NtN OCLU GAZt'NtN VEFATI VE 
KARDEŞi NURETTtN'lN BAZI 

FETIHLERt 

544 senesi Cemaziyelahir'in sonunda (Zcngi'nin 
oğlu Seyfettin Gazi) ,  Musul'da vefat etti. KüçUk 
kardeşi (Kutbuddin Mevdud) ,  yanında bulunuyor
du. Vezirler ve kumandanlar birleşerek, onu .Mu
sul tahtına oturttular. 

Bu suretle Kutbuddin Mevdud, babasının tahtı
na oturmuş oldu. Fakat Halep emiri olan kardeşi 
(Nurettin Mahmud) ,  yaşça ondan büyüktü. Aynı 
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.zamanda kuvvet ve kudretçe, şan ve §(}hretçe de 

üstündü. Ondan dolayı söz ve nüfuz sahibi n oldu. ' 
Nurettin, daima cihad ile meşgul i�i. O sene 

Haçlılar elinde bulunan (Hazim) kalesini kuşatta. 

Antakya sahibi olan (Prens) , askerini toplayarak, 
·onun üzerine geldi. Nurettin, muhasarayı bırakıp. 
·ona karŞı gitti ve muharebe sonunda Haçlılar be
zuldular, prens ile birçok askeri de öldü. 

Hasılı tmadeddin Zen� 'yerine oğlu Nurettin 
geçti ve Haçlılar ile muharebeye devam ederek. 

�k kere böy:Iece muzaffer olmufu. 



SELÇUKLULAR'IN SONU, GORtLER, 
HAREZMŞAHLAR VE EYYOBlLER 

* 

NURETTİN ZENGt'NiN ŞAM'I ALA1ASI 

�am beyi (Mucirüddin) in tedbirli alan veziri 
tMuinüddin Anaz) , 544 senesinde vefat edince, 
memleketin işleri bozulmuştu. O sene yirmi yıla. 
yakın bir zamandan beri Mısır'da (Olbeydi) Halife-
si olan (Hafız Lidinillfilı Abdülmecid Alevi) vefat 
edince, yerine oğlu (7..cifirbillah) geçtiyse · de, veziri 
(Adil bin Selar) isyan edip, idareyi eline aldığı 
için, zafir'in hükmü ancak hilafet Unvanında kalmış-. 
ti. 548 senesinde Adil' in üvey oğlu (Abbas Sinhaci) ,. 
Adil'i öldürerek, vezirliği ele geçirdi. 

işte bu sırada Haçlılar fırsat bulup, Mısır hü
kümeti elinde olan (Askalan) ı  aldılar. 549 senesl
lııaşında da Abbas Sinhaci, Zruir'i öldürüp, 5 ya-
emda bulunan oğlu (Faiz Binasrillah tsa) yı Mısır
bilAfet tahtına geçirdi. 

Haçlılar ise, Askalan'ı elde ettikten sonra, Mı-
11r'ı sıkıştırmaya başladılar. Bir taraftan da Şam. 
eehrine saldırdılar. Şam'ın istilasından korkar Nu
rettin, gizlice Şam'ın ileri gelenleri ile konuşup, o 
seİıe içinde ordusu ile gidip, Şam'ı sardı. (Doğu 
kapısı) açılarak Nurettin şehre girdi ve Müciriddin 
aman isteyerek, kaleyi Nurettin'e teslim etti, ken
disi de lrak'a gitti. 
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Zfıfir'in öldürülmesi ve Mısır hükümetinin "Kim 
galip gelirse, hüküm onundur" kaidesine uyması 
-üzerine, (Halife Muktefi) Mısır'ı Nurettin'e verdi ve 
-Mısır'ı zaptetmesi için de kendisine bir ferman gön-
derdi. Nurettin her ne kadar Haçlılar ile harbet
mekteyse de, henüz Mısır'ın zaptı zamanı gelme
<liğine inanıyordu. Fakat Halife'nin bu fermanı üze
rine Mısır saltanatı hevesine düştü. 

GURlLER DEVLETtNtN DOOUŞU VE 
GAZNELtLER DEVLETtNtN ÇöKOŞO 

Gazneliler devletinde çöküntü başlçı.mış olduğun
'Clan, onun yerini tutacak olan (Guriler devleti) 
·meydana çıkmıştır. 

(Herat) şehri, Horasan'a bağlı olduğu halde, 
<etrafında (Gur) denilen dağlar, Gazneliler devleti
nin arazisi içindeydi. Gur dağlarının hükümet mer
kezi (Şirkuh) adındaki şehirdi. Orada hükümet sü
ren beyler, Gazneliler devletinin valileri sayılırken, 
"Sonraları Guriye beyleri hanedanı kuvvet kazandı
ğından, Gazne Sultanı (Behremşah, onlardan ürküp, 
bazılarını öldütdü, onlar da isyan ettiler. O hanedan
dan Gur Meliki olan (Alaaddin Cihansuz) ,  543 se
nesinde Gazne'yi aldı. Behramşah'ı Hindistan tara
fına kaçırdı. Sonra Behramşah gelip, Gazne'yi geri 
aldıysa da, Alaaddin'in kuvveti de bir taraftan art
maktaydı. 

Sultan Sencer'in Hatalılar ile yaptığı muhare
bede bozulmasından sonra, (Bend) tarafında yerle
·�n (Guz) topluluğunun galebe çalmasından dolayı 
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halk arasında Sultan Sencer'in korkusu kalmamış

tı. Alaaddin, fırsat bulup Herat şehrini Sencer'in · 
memurları elinden aldı. 

548 senesinde Behramşah vefat edip, yerine 
Gazne Sultanlarının sonu olan oğlu (Hüsrevşah) 
geçti. Birkaç sene sonra Alaaddin gidip Gazne'yi 
alınca, Hüsrevşah da (La.hor) şehrine kaçb. Hasılı 
Guriye devleti, Gazne devletinin yerine geçti ve 
Alaaddin, (Büyük Sultan) lakabım aldı. 

SULTAN MESUD'UN VEFATI VE .SULTAN 
SENCER'iN ESlRLlGt 

547 senesi Receb ayının başında Sultan Mesud. 
Hemedan'da vefat etti. Onun vefatı ile Selçuklu 
hanedanının ikbal ve saadet mumu söndü. Ondan 
sonra Selçuklu soyundan başka şanlı bir Sultan gel
medi. 

Vefatında yerine vasiyeti üzerine kardeşinin 
oğlu (Melik Şah) tahta çıktı. Fakat Sultan Mesud'
un kölesi ve kumandanlarının en çolt nüfuzlusu olan 
(Has Bey) zor kulianarak, Melik Şah'ı tahta oturt
tuktan sonra tutup hapsetti ve Huzistan da bulunan 
kardeşi (Mahmud'un oğlu Mehmed) i  getirterek, tah
ta çıkardı. Aslında, onu da tutup, hapsederek,. 
kendisi tahta geçmek istiyordu. Sultan Mehmed, 
bunu sezdiği için, daha evvel davranıp, Has Bey'i 
öldürdü. 

O zaman Selçuklular'ın en büyüğü her ne ka
dar Horasan emiri ise de, han ve Sultanları azledip, 
tayin etmek kudreti Sultan Sencer'de idi. Yukan-. 
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da geçtiği gibi, Maveraünnehir'de Hatalılar ile ya
pılan büyük muharebede şiddetli bir bozguııa uğra

·dığı için, Sencer'in şöhreti hayli düşmü�tü. 'Hata
lılar, Maveraünnehir'i alınca, Selçuklular kalıntısın
dan Hanlılar devleti hizmetinde bulunan Türkmen· 
ler, Horasan tarafına geçerek, Belh etrafında topla
nıp, yerleştiler. Etrafta bulunan Türkmenler de on· 
larla birleşip, çok kuvvet kazandılar. Belh valisi 
olan (Emir Kamaç) ile iyi geçinemediklerinden, Emir 
Kamaç, onları vilayet hududundan çıkarmak istedi. 
Onlar karşı geldiler. Emir Kamaç, asker ile üzer:le
rine yürüdü, fakat muharebede bozuldu. Guzlar onu 
takip ederek, birçok beldeleri yağına ettiler, birçok· 
larını da yakıp yıktılar. 

Emir Kamaç, Sultan Sencer'in yanına gidip de 

işi anlatınca, Sultan Sencer, yüzbin kadar asker 
toplayıp, 548 senesi başında Guzlar'ın üzerine yü

rüdü. Fakat muharebe sonunda Sultan'ın askerle
ri bozuldu ve Sencer, birçok kumandanı ile birlik· 

te esir oldu. 
Guzlar, önce Sultan Sencer'e itaatli göründü

ler ve çok hürmet gösterrliler. Onunla beraber Ho
rasan ülkesinin mühim şehri olan Merv'e gittiler. 
Az bir zaman sonra onun adına hüküm sürmeye 
başlayarak, muamelelerini değiştirdiler. Sencer'i esir 
hükmlinde tutttilar, Nisabur'u ve öteki Horasan şe
hirlerini yakıp, yıktılar, alimleri ve salih ·adanılan 
öldürüp, yok ettiler. 

Sencer'in bozulan askeri, kölelerinden (Mtiey
yedin oğlu Ey) adındaki kumandanın başına top
landılar. O da Nisabur, Tus, Nisa, Ebiverd, Şehriao
'tan, Damegan şehirlerini ele g�rek, oralara sü-



ırun vermiş_, Seneer'in (Hiı.dil MülUk 1nanc) adın
daki köleıi de Rey 3ehrini zaptetmistir. Gın:lar 
ise, ba§ka tarafları yakıp, yıkmakta devam ediyor
lardı. 

SELÇUKLAR DEVLETINE A1T BAZI HAD1SELER 
VE BAZI HüKOMDARLAR,IN VEFATI 

Selçuklu devleti böyle bir tehlikeli duruma dü

şünce, Selçukoğulları, birleşip devletlerini tehlike
den kurtarmaya çalışacaklarına, birbirleriyle uğra
şıyorlardı. Hatta Melik Şah'ın torunu ve Muham
med'in oğlu (Süleyman Şah ) ,  debdebesiz sade bir 
maiyetle Bağdat'a gelip Halife Muktefi ile arala
nnda yaptıkları anlaşma üzerine Muktefi,551 se
nesinde onun adına hutbe okudu. Ve hil'at giydirip, 
saltanat kılıcını kuşattı. Süleyman Şah, Bilfıd-ı 

Cebel'i zaptetmek için Halife'nin askeri ile Bağdat'· 
dan çıktı. Ve amcazadesi olan (Mehmed'in oğlu Sul
tan Mahmud) ile muharebeye girişti. Fakat bozula
rak, (Zor) şehri yolu ile Bağdat'a giderken, Musul 
emiri (Kutbuddin Mevdud ) un seraskeri (Zeyneddin 
Küçük Ali) , Süleyman Şah'ı yakaladı ve getirip, 
Musul kalesinde hapsetti. 

Bunun üzerine Sultan Mehmed, birçok asker 
ne Hemedan'dan çıkarak. Bağdat'ı muhasara etti. 
HaHfe Muktefi de hilafet merkezini güçlendirerek, 
müdafaaya kalktı. Sultan Mehmed, kuşatmayı 
sıkıştırınca, kardeşi Mahmud'un oğlu Melik ŞaA 
vEı Melik Tuğnırun oğlu Melik Aslan ve onun Ata
beyi ve (Erall) ıehirlerin!.n sahibi (Emir tldeniz)" 
birleşerek Hemeöan üzerbıe yürüdWderiıai haber 
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alınca, Bağdat muhasarasım bırakıp, hükümet mer
kezi olan Hemedan'ı korumak için gitti. · Fakat He

medan'a yarınca hastalandı ve hastalığı artarak ya-. 

tağa düştü. 
Anadolu hükümdarı yani Selçuklular'dan Kon-

ya ve etrafında hüküm süren Kılıçaslan'ın oğlu· 

Melik Mesud Şah o sene vefat ettiği için yerine· 
oğlu (tzzeddin Kılıçaslan) geçti. 

O sene Harezmşah Atsız ve (Mehmed Han'ını 
oğlu Hakan Mahmud) Horasan'ın bir tarafından 
�uzlar'la harbederek, kah galip, kah mağlüp olmak-
tayken, Atsız ölünce, yerine oğlu (Aslan) ge{;erek, 

Harezmşah olmuştur. 
O sırada Sultan Sencer, yanında bulunan ku

mandanları ile Türkmenler'in hapishanesinden kaça
rak Merv şehrine gitti. Atsız oğlu Aslan da buna· 
itaat etti. Sultan Sencer de ona mensur ve hil'at: 

gönderdi. Bu suretle. Sultan Sencer, eski kayıplarını· 
kazanmaya çalışırken, ecel yetişti, 552 senesi baş- . 
lannda vefat etti. Hastalığının son zamanlarında· 
Horasan tahtını Maveraünnehir hanlarından hemşi
resinin oğlu olan (Buğra Han'ın torunu ve Meh-
med'in oğlu Hakan Mahmud) a  vasiyet etti. Onun · 
üzerine o da Sultan Sencer'in tahtın oturdu. Fa
kat Türkmenlerden ÇE;!kiniyordu. Bir müddet onlarla 
uğraştı, sonunda uzlaşmaya mecbur oldu. 

O sene Suriye'de şiddetli zelzeleler oldu. Ha
ma, Şizer, Humus, Kürt Kalesi, Trablusşam, An
takya ve öteki etrafta bulunan şehirler harap oldu. 
Kaleler yıkıldı, pek çok adamlar yıkılan binaların 
altında kaldı. Hatta

· 
Şizer kalesi bütün bütün yıkıl

dığından, nice senelerden beri Şizer'de hükümran 
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olan Münkizoğullan yıkınblar altında kalarak, sü
Jalesi son buldu. 

Bundan sonra Sultan Nurettin Şizer şehrini 

ve l3aalbek kalesini aldı. Yıkılan şehirlerin tami

rine başladı. Bir taraftan da Haçlılar'ın elinde bu

lunan şehirleri basıp, yağma ediyordu. 

553 senesinde Guzlar, Horasan vilayetine ya. 
yılarak, yer yer yağmaya başlamışlardı. Bunlar· 

dan bir kısmı da Kühistan taraflarında yerleşmiş

lerdi. Dağlarda yaşayan Batiniler, yani tsmailiye 
mensuplarından 1700 kadar fedai inip Guzlar'ın mal
larım zaptettiler. Guzlar da toplanarak, Batinilcr'e 
hücum ettiler ve hepsini öldürdüler. Yalnız dokw: 
kişi kaçabildi. 

554 senesinde Sultan Nurettin, Halep kalesinde 

iken ağırca hastalandı. Ve dışarıda öldüğü haberi 

duyuldu. Onun üzerine kardeşi (Emir-i Miran) Ha

leb'i zaptetmek için asker topladı. Nurettin'in en 

büyük kumandanı olan (Esed-ild Din Şirkfıh Kür

di) de Humus'da bu felaket haberini alınca, Şam'ı 
ele geçirmek için o tarafa gitti. Büyük kardeşi 
(Necmeddin Eyyüp Kürdi) ise, o zamaP Şam'da 
Nurettin'in kaymakamı idi. Esedüddln'i görünce: 

"Birader, bizim ocağımızı batırdın. Yapacak şey o 
dur ki, Haleb1e gidip Nurettin sağ ise ona hizmet 

etmektir, değilse ben buradayım, Şam elimizdedir, 
istediğini yaparsın" demesi üzerine, Esedüddin uyan-• 
dı, geri dönüp Haleb'e doğru gitti. Nureddin de pen-
cereden halka görününce Emir Mirfın'ın başındaki 

halk dağılmış ve işler düzelmişti. Sonradan Mısır'· 

da zuhur eden Eyyubi Sultanlarının en büyük ceddi 

işte bu (Necmeddin Eyyüb Kürdi) dir. 
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SULTAN MEHMED'tN VEFATI VE 
SüLEYMAN ŞAH'IN TAHTA ÇIKIŞI 

Yukarıda geçtiği gibi, Mahmud'wı oğlu Sultana. 
Mehmed, 551 senesinde Bağdat'ı muhasaradan son-
ra Hemedan'a dönmüş ve yatağa düşmüştü. Karde
&i Mahmud'un oğlu Melik Şah iie, 553 senesinde-
Ulam ve �iişan) taraflarım yağma etti. Sultan Meh
med ona haber gönderip, kendisini veliahd yapa
cağını, yağmadan vazgeçmesini nasihat etti. Melik: 
Şah ona ehemmiyet vermeyip, Huzistan vilayetini 
zaptetti. 

544 senesinde Sultan Mehmed öldü. 5 yaşında . 
bir oğlu kaldı. Askerin, öyle hir çocuğu Sultan . 
olarak kabul etmeyeceğini bildiği için, son deminde · 
Meraga emiri olan (Aksungur Ahmedil ) e : "Bu ço
cuk sana emanettir. Al onu memleketine götür'' -
dediği için, ölümünden sonra Ahmedil, o şehzadeyi· 

alıp, Meraga'ya götürmüştür. 

Sultan Mehmed'in yerine kimin geçeceği . hak

kında - kumandanlar anlaşamadılar. Bazıları onun· 
kardeşi olan .Melik Şah'ı, bazıları da Eran şehirleri
nin sahibi (Atabey tldeniz) in yanında olan (Tu! .. 
rul Bey'in oğlu Aslan) ı  çıkarmak istemi§lerse de ço
ğu Musul'da hapiste bulunan (Melik Şah'ın torunu · 

ve Mehmed'in oğlu Süleyman Şah'ı istedikleri için .  

onun Hemedan'a gönderilmesini Musul emiri (Kut

beddin Zengi) ye' ,1azdılar. Melik Şah ise, kardeşinin . 
vefatını işitince, Huzistan'dan çıkıp geldi ve Isfa-
han'ı zaptetti. Ve kendisine biat 0lunması için ha· 
ber gönderdi. Fakat kumandanlar onu kabul etmedi. 

Kutbuddin de Süleyman Sah'ı bir miktar asker ile · 



:göndermiş olduğundan, �üleyınan �ah, 565 senesin
-de Hemedan'a geldi ve kendisine biat olundu. 

HAL:tFE MUTCTEFt'NtN TEF ATI, 
HAL TERCOMESt VE MüS1\BJ'.'IJCID'.t.N 

HALtFELtGt 

555 ıgenes.iw (Halife Muktefi Liemrillah) ,  Bağ
<lat'da vefat etti. Alim, fa<l:ıi, cewr, 1ıedbirli bi.iyük 
bir zat idi. (Allah rahmet eylesin) . 

489 senesi başında bir Habeş cariyeden doğ
muştu. Halife ekluğu zaman � yaşım geçmişti. 
HalHelik müddeti 24 !!lene birkaç aydır. 

(Ebfı CAfer) adında büyük oğlu varken, ondan 
' 

küçük olan ve 518 senesinde bir Gürcü cariyeden 
doğan (Müstfficid Billah Yusuf) adındaki oğlunu 
vel'iaht yapmıştı. Vefatında Müstencid'e biat olun
du. Evvela amcası (EbU Talib) ,  sonra büyük kar
deşi (Ebü Cafer) e biat ettiler. 

Halife Muktefi zamanına kadar hUküm ve hU
kümet, asker ve kuvvet hep hükümdar ve Sultanla
rın elj.nde olup, Abbasi Hafüeleri'nde hilafet adın
da başka bir şey yoktu. Sultan Mesud ise, hilafet 
merkezindeki eşya ve hayvanları, hilafetin hususi 
akarlarından başka tahsisatım zaptetmiş olduğun
dan, elinde bir şey ka.lmrunıştı. S\l taşımak için 
alnrmda. 8 k�tır ile, 4 at vardt. . 

Sultan Mesud'un son günlerinde kumandan.lan, 
husus' ile kölelerindeft (Has Bey) , zorbalıkla Sul
tan MesOO'u ekine akltlar, mıda yalnız (Sultan)' 
adı kaldı. Ondu. sema da yullanda geçtjii gibl. 
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Selçuklular'm işleri karışmıştı. Halife'ye hükmede

<X'k halleri yoktu. Ve Selçuklular saltanatına ne ka
dar zayıflık geldiyse, hilafete de o kadar kuvvet 
geldi. Bu suretle Muktefi, hilafet makamında yer
leşti ve (tbn-i Hübeyre) adında tedbirli bir vezire 
sahip oldu. Ve onun kadrini bildi. Ordusunu düzdü. 
Bağdat ve Irak'da hüküm sürüyordu. Muhaliflerini 
kendisi asker ile beraber Bağdat'dan çıkarak terbi
ye ediyordu. Hasılı hilafet için gereken şeyleri ih
ya etti. Oğlu Müstencid ise, böyle şanlı bir Halife
liğe varis oldu. 

Müstencid'in Halife oluşu senesinde (Faiz Bi
nasrillahi Alevi) 11 yaşında iken Mısır'da vefat et
ti. Mısır devleti, kend�sinin veziri ve Atabeyi olan 
Melik Salih elindeydi. Eskisi gibi Mısır'da müs
takil saltanat sürmek için, übeydilerden yaşlı biri
nin Halifeliğine razı olmadı. Henüz pek genç yaşta 
olduğundan, (Adıt Lidinillah Ebu Muhammed Ab
dillfı.h) adındaki çocuğu Mısır hilafet tahtına oturt
tu, Mısır'da hükümetçe siyasi bir değişiklik olmadı. 

SÜLEYMAN ŞAH YERtNE ASLAN ŞAH'IN 
GEÇMESt VE tLDENtz'tN 

DURUMU 

Süleyman Şah Hemedan'da tahta çıktıktan son
ra kardeşi Melik Şah da tsfahan'1 almış ve saltanat 
davasında bulunm�tu. Fakat çok geçmeden zehir
!enerek öldü. Sfüeyman Şah da onun gailesinden 
kurtuldu. Fakat Süleyman Şah çok ceralli ve içkiye 
düşkündü. Ramazanda bile gündüz şarap içermiş. 
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Müstakil olunca daha çok safahata koyuldu. Dai

ma dalkavuklarla ve hokkabazlarla vaktini geçirir

di. Gün görmüş kumandanlardan, kendine nasihat 
edenleri de tahkir eder ağır sözler söylerdi. Hal
buki Selçuklular devleti, çok karışıklıklar içinde ol

duğundan esaslı ıslahata muhtaçtı. 
Bundan dolayı küçük büyük herkes, SUleyman 

'Şah'dan nefret etmişti. Devletin büyükleri ve ku

mandanlar toplandılar ; verdikleri karar gereğince 
556 senesi Rebiül ahırında onu tutup idam ettiler. 
Eran şehirlerinin sahibi Atabey (Şemsettin tlde

niz'in) yanında bulunan Melik Şah'ın torunu ve 
Tuğrul'un oğlu (Aslan Şah'ı ) davet ettiler. Sonra 
tldeniz, Aslan Şah'ı alıp, yirmibinden fazla süvari 

ile Hemedan'a götürdü, tahta oturtarak adına hut

be okuttu. Bağdat'ta da Süleyman Şah adına hutbe 

okunması ve Sultan Mesud zamanında yapılan me
rasime devam olunması için Bağ<fa t'a adam gönder

di. (Muktefi) ise. yukarıda geçtiği gibi hiJf:ıfet ma
kamını iyice yoluna koymuş ve Irak'da başlı başı
na bir hükümet kurmuştu. Bu müstakil hükümete 
yeni varis olan Halife (Müstendl ) in bu istiklali 

bırakıp Selçuk Sultan'ının ve daha doğrusu tı<le

niz'in boyunduruğu altına girmesi pek zordu. Ha
life devleti büyükler:nin de bunu kabul etmemeleri 
tabii idi. Bunun iizerine tldeniz'in teklifi şiddetle 
reddedildi ve memuru da hakaretle Bağdat'dan ko

vuldu. 

tldeniz Sultan Mesud'un kölelerindendi. Sultan 

Mesud Eran taraflan ile Azerhaycan'ın bazı şehirle
rini, muayyen bir hara� karşılığı ona vermişti. Za· 
man geçtikçe kuvvetlendi; Aslan Şah'ın Atabey'l 
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olduğu halde, onun annesi ile evlendi ve ondaa 

(Pehlivan Mehmed) ve (Kızıl Aslan Osman) adla
rında iki oğlu oldu. BunlarıR ikisi de Aslan Şah'm 
anabir kardeşleridir. 

1ldeniz Hemedan'a gidipte Aslan Şah'ı tahta 
p.kardıktan ronra Meraga şehriniR sahibi olan Ak· 
sungur'u devlet hizmetinde bulumnak üzere Heme

dan'a çağırdı. Aksungur .. Beni bırakınız, çünkü be
nim yanımda da bir Sultan vardır. O da Mahmud'· 1 
wı oğlu Sultan Mehmet'tir" diye cevap verdi ve 
Hemcdan'a gitmedi. tldeniz de bl.r ordu hazırlaya
rak oğlu Pehlivan'la Meraga'y:ı gönderdi. Akswı
gur ise, etraftan yardımcı asker toplayarak ordu

sunu çoğalttı. Hatta Ahlat emiri olan ( Şahremen) 
bile yardım için asker gönderdi. Muharebe sonun

da Pehlivan'ın askeri bozulup dağıldı. 

O sırada Gürcüler tsıam şehirlerine saldırarak 
birçok zarar verdiler Atabey ttdeniz birçok asker 
toplayarak bir büyük ordu hazırladı. (Sekman Kut

bi) torunlarından Ahlat beyi Şaremen gibi etrafta
ki Beylikler de, hatta Meraga sahibi adı geçen Ak

sungur da bu orduya katıldılar. tıdeniz böyle bü
yük bir ordu ile 558 senesinde Gürcistan'a gitti. Bir 
ay kapar muharebe etti. Sonunda tslam askerleri 

galebe çaldılar; Gürciller'den gereği gibi intikam 
aldılar. 

Sultan Sencer'in kölelerinden olup onun vefa
bndan sonra Rey şehrini ele geçirmiş olan (Emir 
1nanç) da tldeniz'le birleşmişti. Fakat tnanç'ı.n 11-
deniz'e senelik belli bir 'haraç vennes1 aralarında 

yaptıkları andlaşmada şart kılınmıştı. Sonralan 
tnanç, dairesinin kalabalık olduğundan bahsederek 
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bu haracı vermez olmuştu, lldeniz 564 senesinde or
dusu ile Rey üzerine yürüdü. tnanc da ona karşı 
çıktı. Aralarında çok şiddetli bir muharebe oldu 
lna.nç bozuldu ve (Taberek) ka>lesine kapandı. n. 
deniz onu sardı ve tnanc'ın köleleri ile gizlice an· 

laşarak tnanç'ı öldürttü. :Bunun üzerine llde� 

Rey Emirliğini zaptederek, öteki memleketleri ara
sına geçirmiştir. Fakat "Efendisini öldürenleri işte 

kuHanmak caiz değildir" diyerek onlara vadettiğini 
yerine getirmediği gibi, hepsini kovdu. Onlar da et. 
rafa dağıklılar. Doğrudan doğruya şahsen tnanç'"ı 
öldüren köle Harezm'e gitmişti. Harezm Şah da, 
Efendisine hıyanetinin cezası olarak onu astırmış, 
tır. Bu iuretle tldeniz'in hükümeti brr derece daha 
genişlemiştir. 

Biladicebel'in birçok yerleri elinde idi. Bütüa 

Azerbeycan, Rey ve Isfahan'ı almıştı. Hemedan'ı 
başkent yapmış, Aslan Şah adına hüküm sünnelde 
ldi. Fakat Aslan Şah'ııa Sultan Unvanından başka 

bir kuvveti yoktu. Emir ve hüküm hep Udeniz'de 

idi ve ellibin seçkin süvarisi vardı. 

HAKAN MAHMUD'UN TAHTAN tNDtRtLtŞt 
VE MüEYYED'tN HORASAN EM1Rt OLUŞU 

Yukarıda geçtiği gibi Sultan Sencer Horagan 
tahtını hemşirezadesi Hakan Mahmud'a vasiyet et
tiği için kendisinden sonra Hakan Mahmud Sultan 
olmuştu. Fakat Sencer'in asNeri onun kölelerinden 
(Müeyyed Eybeh) aduıdaki emirin başm( toplanmış
lar ve Horasan'm mühim yerlerini zapt ederek kuv-

F. U' 
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vetlenmişlerdi. Fakat hutbe Sultan Mahmud adıııa 
okunuyordu. Guzlar yer yer dolaşıp şehirleri yağma 
etmekteydiler. Sultan Mahmud bir aralık onlarla 
düşüp kalkmaya mecbur olmuştu. Müeyyed ise 556 
senesinde Hakan Mahmud ile oğlu Celalettin Meh
med'i yakalatarak gözlerine mil çektirdi ve Mah
mud'un adını hutbelerden kaldırdı. Elinde bulunan 
memleketlerde hutbeyi Halife müstencit ile kendi 
adına okuttu. Hakan Mahmud'un dedeleri olan Tür
kistan hanlarının memleketleri Hatalılar elinde kal
mıştı. Dayısından kendisine miras kalan Horasan 
tahtı da bu sefer Müeyyed'in eline geçti. Bir müddet 
sonra öldü, oğlu da kahrından helak oldu. 

Melik Müeyyed Nisabur civarında bulunan 
memleketleri de birer birer alarak ülkesini geniş
letti. 557 senesinde, Tus şehri ile ona bağlı olan yer
leri ve 558 senesinde (Kumes) taraflarını zaptetti.  
tldeniz'le aralan iyi olduğundan, Aslan Şah tara
fından Müeyyed'e çok güzel hilatlar ve sancaklar 
gönderildi ve bütün Horasan'ı zapt edip, elindeki 
memleketlerde de Aslan Şah -adına hutbe okunma
sını emretti. Melik Müeyyed de hilatları giydi ve 
mimberlerde kendi adından evvel, Aslan Şah'ın adı
nı okutmaya başladı. 

BO-YOKLERtN öLOMO 

Mağrip ve Kuzey Afrika ve Endülüs Emir'i 
olan (Abdül Mü'min) 558 senesi Cemazielahır'ının 
yirmisinde vefat ett!. ölüm döşeğinde iken Muva
hiain devletinin ileri gelenlerini toplayarak, "Ben 
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oğlum �hmed'i tecrü.be eUiırı, onu bu·4� -için�uygwı 
buİtnuyorum. Buna ancak öteki oğlum Yusuf . myık
tır. Onu öne geçiriniz" dediği için Emir-ül Mü'minin 
Unvanı ile Yusuf'a biat etmişlerdir. 

Artıkoğullan'ndan Keyfa kalesi emir'i (Fah
reddin Karaaslan) vefat edince yerine oğlu (Nured
din Mahmut Karaaslan) geçti. 565 senesi Musul 

emiri (Kutbuddin Mevdut) yinnibir yaşında vefat 
edince devletin büyükleri büyük oğlu (llmadüddln 
7.engi) yi bırakıp, küçük oğlu ( Seyfettin Gfızi)yl Mu· 
sul tahtına geçirdiler. İmadeddin de �cası (Nured· 
din Mahmud'un) yanına gidip şikayet etti. Bunun 
üzeriiıe Nureddin Musul'a gitti. tki kardeşin pay. 
laşamadıklan Musul hükümetini aldı; sonra Musul'u 

Seyfeddin'e Sencer'i de tmMeddin'e verdi. 
566 senesi Rebiülahınnın dokuzunda HaBfe 

Müstencit vefat etti. Otuz yaşında olan oğlu (Mtlıı
tazıbiemrillah) Halife oldu. Müstazi adil ve iyi ah
laklı idi. Kötü adamlar hakkında �iddetli muame
le ederdi. Hususi adamlar edindi. Olur olmaz kim· 
seler yanına giremezler, hususi memurlarına miirıt .. 
caat suretiyle işlerini görürlerdi. 

MISffi VE ŞAM VAK'ALARI 
SELAHADDiN EYYOBt 

. Mısır' da Alevi Halifesi olan (Adıt) ın veziri 
(Melik Sfilih) ,  devlet işlerini eline almıştı. Adıt'ın 
hilafet adından başka meziyeti yoktu. Adıt'ın halası 
Salih'in zorbalığn:dan bıkmıştı. 556 senesinde h<l· 
zırladığı katillerle Melik Salih'i öldUrmek istedi. 
Onu tehlikeli surette yaraladılar. Salih yaralı bir 
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�de sarayına götürüldü. S8.lih Adıt'a serzenişli 
bir haber gönderdi Adıt bu işte kendisinin ne ha· 
� .  ne .. d�: .,�l�· o�adiğını yemin· ile "'füldtMi · ve 
ii&ıasım Melik Sfilih'e yolladı. Sfilih de o kadım öl
dürerek intikam aldı. ölürse oğlu Adil'in yerine ta
yin edilmesini vasiyet etti. · Sorira aldığı yaraların 
�le olilrak vefat etti, oğlu Adiı de vezir oldu. 

Adil vezir olunca, Said valisi olan (Şaver) i 
uletti. Şaver de askerini toplayarak Mısır üzerine 
Yürüdü. Adil de kaçtı. 

� Şaver de (Emirül Cüyuş) Unvanı ile vezir oldu. 
Adil'i tutturup idam ettirdi. Fakat kumandanlardan 
'(ı:>aı'gam) adında biri çıkıp, Şaver'i ortadan kaldıra·· 
rak vezareti ele geçirdi. Rakiplerden kurtulmak için
d(' Mısır'ın ileri gelen kumandanlarını ölcfürdü. Bu 
bil Mısır hükümetlnin zayıflamasına sebep oldu. 

· · Şaver, kaçıp yardım istemek için Şam'a geldi. 
Nureddin Zengi'den asker istedi ve vezir olunca as
kerin masrafı çıktıktan sonra artan gelirin Üçte bi
� Nureddin'e vermeyi taahhüt etti. 

Bunun Uzerine Nureddin (Esedüddin Şirkuh'u) 
�ri kadar askerle memur etti. O da, Şaver'le be
raber 559 senesinde Mısır'a gitti. Yaptığı muhare
bede Dargam'ı öldürdü ve Şaver'i vezirlik maka
mına oturtN. Fakat Şaver verdiği sözü tutmadı. 
Esedüddin de Belbis ısehrini ve doğu taraflarım eli
ne geçirdi. Şaver, Haçlılardan yardım istedi. Onlar 

da .  gelip Şaver'in askeriyle birleşerek Esedüddin'I 
Belbis'te Uç ay sardılar. Nureddin ise, o sırada (Ha
rfm)i sarmışb. Antakya prensi ve Trablus Şam ge
nerali askerlerini toplayarak Harim'in yardımına 
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koştu. Nureddin onlara karşı çıkınca büyük bir m\t
harebe oldu. Sonunda Haçlı ofdusu bozuldu. Kimi 
öldürüldü, kimi de esir edildi. Bu esirler içiride ·An· 
takya prensi ile Trablus generali de vardı. Nureddin 
sonra dönüp Harim'i aldı. Nureddin'in bu zaferi Mı
sır'a gelince Esedüddin'e sulh teklif ettiler. O da lqı
bul ederek askeri ile beraber, Belbis'ten kalkıp Şam'a 
geldi. Nureddin daha sonra Banyas ve başka kaleleri 
de Haçlılar'ın elinden aldı. 622 senesinde Nureddin 
Esedüddin'i yeteri kadar · seçkin askerle Mısır'a gön
derdi. O da Cize'yi elde etti. Şaver de Haçlılar.dan 
yardım istedi. Birlikte Esedüddin'in üzerine yürüdü
ler. Esedüddin, Said tarafına doğru yürüdü. Ask�r 
peşi sıra giderek (Eyvan) şehrinde karşılaştılar. Ya
pılan muharebede, Haçlılarla Mısır askeri bozuldu
ğundan Esedüddin Cize'yi sonra da tskenderiye'yi 
ele geçirdi. _ _ 

Sonra Esedüddin Şirkuh, kardeşinin oğlu meş
hur Eyyüb'ün oğlu Salahaddin'i yani Salahaddin'I 
Eyyubi'yi tskenderiye muhafızlığın� bırakıp, kendi
si Said'e gitti. Mısır askerleriyle Haçlı ordusu bitle
şer.ek, tskenderiye'yi sardılar. Esedüddin onların U7.e
rine gidince kendisine muayyen bir ·para ve�ek 
ve Şam'a gitmeyi kabul etmek üzere Mısır ordu
suyla andlaşma yaptı. Bunun üzerine �Uddin 
malı alarak tskenderiye'yi onlara . teslim edip Şam'a 
gitti. Mısırlılar'la Haçlılar kendi aralarında şöyle 
bir anlaşmaya vardılar. Haçlılar'ın Kahire'de bir 
temsilcisi bulunacaktı ve kendilerine Mısır hazine
sinden senede yüzbin altın verilecekti. Nureddin � 
lince, o sene Haçlılar'a galebe çalarak (SafLı) yı 
ve (Garbiye) yi onların elinden geri aldı. 
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Haçlılar Mısrr'da yerleştikten sonra, Belbis şeh
rine hüeUm edip, ahalisini < Öldiltüp, bir kısmım da 
esir ettikten sonra Kahire üzerine yürümüşlP,.di. Şa
ver, eski Mısır'ı yakarak ahalisini Kahire'ye götür
muştü. Halife Adıt, bundan ürktüğü için Nureddin'e 
bir mektup göndererek, yardım istemiş ve kadınla
rın saçlarım keserek mektubun içine koymuştu. Bu
:m:m üzerine Nureddin bir ordu hazırlayarak, kuman
dasını yine Esedüddin Şirküh'a verdi. Salahaddin'i 
ve daha birçok kumandanları ordu ile beraber gön
de,t.Qi. Esedüddin bu mükemmel ordu ile 564 senesi 
başında Şam'dan hareketle, Mısır'a yaklaşınca, Haç
War Mısır'ı bırak�p geri döndüler. Esedüddin de 
hiçbir zorla karşılaşmadan Kahire'ye geidi. Otdusu
nu kw-cu sonra Halife Adıt'ın huzuruna çıktı, hiliit 
giyip çadırına döndü. Şaver, evvelce Nureddin'e bel
lL bir haraç vereceğini vadettiği halde, bunu yerine 
getirmemişti. Bir aralık Esedüddin'e ve kumandan
larına bir ziyafet verip, onlan o sırada öldürtmek 
fikrine kapıldı. l3u fikir Salahaddin ve arkadaşları 
tarafından anlaşılarak ondan evvel davranmak için 
aralarında karar verdiler ve bu fikirlerini Esedüd
din'e açtılar. Esedüddin bunu kabul etmedi. Fakat 
Rebiülahırın yedinci günü Esedüddin, tmam-ı Ş8-
fii'nin mezarını ziyarete gitmişti. Salahaddin'le ba
zı arkadaşları bunu fırsat bilerek, o sırada at üs
tünde bulunan Şaver'i atından aşağı alıp hapsetti
ler. Esedüddin gelince bir şey . diyemedi. Halife Adıt 
ise. Esedüddin'e haber gönderip Şaver'in başım is
tedi. Esedüddin de Şaver'in başını kesip Adıt'a gön
derdi. Sonra da Halife'nin köşküne gitti. Halife Adıt 
ona buat giydirip kendisine vezir yaptı. Ve (Me-
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lik Mansür, Emirül Cüyuş) Unvanı ile bir ele is
tiklal fermanı verdi. 

Bu suretle (Şazi'nin oğlu Esedüddfn Şirkfilı) · 
Mısır'a Aziz, belki de hakikatte Sultan oldu. Çak 
şöhret kazandı. Mısır ve Şam'ın şftirleri onun hak· 
kında methiyeler söylediler. Fakat, onun bu devlet 
ve saadeti ancak iki ay beş gün sürdü. CemaziyeJA .. 
hırın yirmiikinci günü vefat etti 

Meğer onun kazandığı bu devlet kardeşinin �· 
lu (Salahaddin Yusuf) un kısmeti imiş. Esedüddtn 
vefat edince Halife Adıt, onun yerine Salahaddin'i 
vezirlik makamına getirdi ve (Melik Nasır) Unvanım 
verdi. Fakat Salahaddin'in idaresi altında bulunan 
kumandanlar ve askerler Nureddin'e aitti. Saltıhad· 
din Mısır'da Nureddin'in kaymakamı gibi bulunu
yordu. Nureddin kendine gönderdiği mektuplarda 
kendisine (Sipehsalar) diye yazardı. 

Sonra Salahaddin, babası Şadi'nin oğlu Eyyfıb'u 
ve ailesini istedL Nureddin onları da Mısır'a gön
derdi. Salahaddin onlara Mısır'da arazi vererek yer· 
leştirdi. Halife Adıt, bütün devlet işlerini Salahad· 
din'e verdiği için hakikatte Mısır'ın Sultan'ı Sala· 
haddin'di. Kendisinin kumandanlarından ve Akha· 
dım ağalardan (Bahaeddin Karakuş) adındaki kl,ı· 
mandam Hilafet sarayının muhafız kumandanlığı
na tayin etmişti. Halifelik dairesinde her iş Sala· 
haddin'in emriyle yürürdü. 

565 senesinde Haçlılar Mısır'a girerek, Dimyat 
şehrini sarmışlarsa da Nureddin de onların Şam ta
rafındaki memleketi.erine hücum etmesi üzerine, 
Haçlılar Dimyat'ı bırakıp geri çekildiler. Şam ile 
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Mısır hududu arasında bulunan Kerek şehrinin bu
lunduğu yer, �rp biT mevki idi; Haçlılar'ın elinde 
bulunuyordu; Nureddin, orasını almayı çok istiyor
du o sene iyice kuşattı ise de fethedemedi. 

566 senesi içinde Salahaddin Mısır'dan çıkıp, 
Haçlılar'ın elinde bulunan Azkalan ve Remle taraf

larına yürüdü, sonra (Eyle) taraflarına gitti. De
riiz kıyısının doğu tarafında ve Haçlılar elinde bu
hınan Eyle şehrini sararak aldı. Mısır'a dönünce 
Şti mezhebinde bulunan Kadıları azlederek, yerleri
ne Şafii Kadılar tayin etti ve memurlardan ileri 
gelenlerinin içinde Şii mezhebinde olanlarını değiş
tirdi. Şafiiler için medreseler yaptırdı. Hasılı Sünni 
llle'Zhebi uslillerini yerleştirmeye başladı. 

Salahaddin Mısır'da iyice yerleşince, Nureddin 
hutbeden Alevi Halifesinin adını kaldırarak, yerine 
Abbasi Halifesinin geçirilmesi hakkında Salahad
din'e emirname gönderdi. Salahaddin Aleviler'in fit
ne çıkarmasınd� korkup kendisine özür diledi ; fa
kat Nureddin tekrar, kati surette emir verince Sa
lahaddin ulemayı topladı ve kendilerinden bu husus
ta fetva istedi'. Kalabalık bir alimler topluluğu, ge
reken fetvayı verdiler. Bu topluluk içinde bulunan 
Alimlerden (Necmettin Hişani) ise, tsmailiye- mez
hebinde bulunan Mısır Halifeler'inin, kötülüklerin
den ve mü'min olmadıklarından uzun uzadıya bah
sederek isimlerinin hutbelerden kaldırılması için, 
kemli eJ yazısıyle bir fetva verdi. Bunun üzerine 
567 �nesi Muharreminin ikinci Cuma günü, Sala
haddin'in emriyle hatipler, Halife Adıt'ın adını ç1-

kanp Abbasi Halifesi (Müstadi) nin adını okumaya. 
başladılar. 
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Adıt o zaman ağır hasta idi, hutbeden adının 
kalktığından haberi olmadan Muharremin onuncu 
aşura gününde vefat etti. Onun vefatı ile de Mısır'
daki Aleviye devleti son buldu. Saiahaddin bunun 
üzerine Halifelik sarayını zaptederek, yüzyıllardan 
beri toplanmış bulunan sayısız mücevherlerle çok 
kıymetli eşya ve kitaplar ve değerli hediyeleri ele 
geçirdi. 

Mısır'da Abbasi hutbesinin okunmaya başladığı 
haberi, Bağdat'a gelince, - büyük şenlikler yapıldı ve 
Halife Mustazi tarafından Nureddin'e, Salahaddin'e 
ve yanındaki kumandanlara hilatlar ve Abbasiler'in 
alameti olan siyah bayraklar gönderildi. 

O sene Salahaddin Haçlılar'ın elinde bulunan 
(Şobek) kalesini sardı. Fakat buraları feth olunur
sa Nureddin'in, Mısır'a gitmesi kolaylaşır diye dil· 
şünüp ve kalenin muhasarasını bırakıp geri döndü. 
Nureddin bu fikrini işitince kimseye bir şeY' : söy
lememişse de içinden Salahaddin'e kin bağlamıştı. 
Çünkü Nureddin, Salahaddin'i kendisinin bir 
başkumandanı hükmünde tutuyordu. Mısır hüküme
ti ise tatlı bir saltanat olduğundan, Salahaddin ken
disini Mısır Sultanlığından ayırmak istemezdi; hiç
bir güçlükle karşılaşmadan Mısır kıtasını ele geçir
miş olduğu halde, yine Nureddin'den korkuyor ve 
<>nu düşünüyordu. Hatta bir gün, babasını ve akra
basını bıraraya toplayarak kurduğu bir meşveret 
meclisinde dedi ki : "Nureddin'in bizim üzerimiz� 
geleceğini işittim siz ne düşünürsünüz" deyince kar
deşinin oğlu (Takiyuddin ömer Şahin Şah) "Har
bederek onu karşılarız" demesi üzerine babası Ey-
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yQp onu reddederek: "Ben sizin babanızım, Nured
din'i görsem önünde yer öperdim" dedikten sonra. 
Saliihaddin'e dönerek: "Sen Nureddin'e (Senin ya
nından bir adam gelipte boynuma bir mendil bağla

yıpta çekse karşı gelmem) diye yaz" demesi üze
rine meclis dağıldı. EyyQp ile oğlu Saliihaddin baş
başa kalınca "Nureddin eğer üzerimize gelecek olur
sa, önce ona karşı çıkıp döğüşecek benim, fakat 
bunu şimdiden meydana korsak, Nureddin her işi 
bırakıp bizim üzerimize gelir sonu ne olur bilmem. 
eğer ona itaat edersek vakit kazanılır ve belki Hak
kın lUtfuyla sen de, biraz daha kuvvet kazanmış 
olursun" dedi ve dediği gibi oldu. 

Bu sırada, Nureddin'i sevindirecek bir vaka 
oldu. Siz Cibal ve Kozan sahibi olan (Leon'nun oğ
lu Ermeni Melih) Nureddin'e sadakatla bağlı idi 
ve onunla Haçlılar'la , yapılan muharebelerde bulu
nurdu, Nureddin ona bazı yerler vermişti, Masisa. 
Adana ve Tarsus Kostantaniyye Kayseri'nin memıe-: 
ketlerinden iken Leon'un oğlu bu şehirleri zaptetmiş 
olduğundan 568 seneslrtde onun üzerine büyük · bir 
ordu göndermişti. Leon .oğlunun yanında da Nured
din'in biraz askeri vardı. Leon oğlu kendi Ermeni 
ordusu ve Nureddin'in askerleriyle beraber Kay
ser'in ordusuna karşı çıktı. Muharehe so�'\Unda Rum
lar bozuldu; kimi öldürüldü kimi de esir o1du. Leon 
oğlu aldığı ganimet mallarının bir kısmını ve esir
lerin ileri gelenlerinden otuz kadarını da Nureddin'e 
gönderdi, o da bunların bir miktarını Halife Mus
tazi'ye takdim etti. Salahaddin ile akrabası, Nured
din'den korkup çekindikleri için, şayet Nureddin ge
lip onunla çarpışmak icap ederse, yenildikleri tak-
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dirde sığınabilmek için, Mısır'dan başka bir memle
ket daha ele geçirmeyi düşünüyorlardı. 

O sene Salahaddin büyük kal'deşi (Eyyfıb'un oğ
lu Şemsüddevle Turanşah'ı) (Nevbe) diyannı zap
tetınesi için gönderdi, fakat Turanşah orasını beyen
mediğinden birçok ganimetler alarak döndü, son
ra Salahaddin onu yeteri kadar askerle Yemen'e 
gönderdi. 

O sene Salahaddin'in kumandanlarından Hadım 
Karakuş, bir kısım Türk askeri ile Kuzey Afrika'ya 
giderek, Trablusgarp'la bazı Afrika şehirlerini ele 
geçirdi. Salahaddin de Mısır'dan çıkıp, Kerek kale
sini muhasara etti ve orada Nureddin ile birleşmek 
üzere aralarında haberleşmişlerdi ; bunun üzerine 
Nureddin de Şam'dan çıkıp Kerek civarındaki (Ra· 
kim) denen yere geldi. Saliıhaddin, Nureddin ile 
karşılaşmak istemediğinden hasta olan babasının 
ölümünden . korktuğunu mazeret olarak öne süre
rek Mısır'a döndü; Nureddin, onun bu özürünü dı
şından kabul etti ise de iç yüzünü anladı. Ancak 
Salahaddin'in babası Eyyfıb de o sırada vefat etmişti. 
Yukarda geçtiği gibi Yemen'e gönderilen Turanşah, 
569 senesinde Yemen'e gidip Yemen Meliki olan 
(Abdülnebi) ile muhare� ederek galebe çaldı. Ze
bid'i aldıktan sonra Aden'e gidip, orasrnı da ele 
geçirdi. Zebit'de olsun Aden'de olsun pek çok ga
nimet malı aldı ve Yemen ülkesine sahip oldu. 

' 
Bu sırada Mısır'ın eşrafından ve ileri gelenle-

rinden bazdan Alevi dt"vletini tekrar iş başına ge
çirmek için hnzır1ıkta bulL•11duklan işitilince Sala
haddin onJnrın hepsini toplayıp astı. 
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Nureddin o sene Mısır'a gitmek için, askeri ha
zırlıklarla uğraşırken, Şevvalin onbirinci çarşamb&. 

günü vefat etti. (Allah gani gani rahrİıet eylesin) 
Kendisi adil ve takvalı, emsali az bulunur bir zat 
idi. Hanefi fıkhını iyi bilirdi;· Hanefi ve Şafiiler için 
pek çok medreseler yaptırdı, mülkü çok gerıjşlemiş
ti, Mısır mimberlerinde adı söylendiği gibi, Turan· 

şah da Yemen'i aldıktan sonra Nureddin'in adını 
hutbede okudu. 

, Nureddin'in vefatında yerine onbir yaşındaki 
oğlu (Melik Siılih tsmail) çıkarıldı; Salahaddin de
onu kabul ederek, adını hutbelerde okuttu ve onun 
adına para · bastırdı ; fakat (Kutbuddin Mevdud'un 
oğlu Seyfeddin Gazi) Musul'dan gelip, Elcezire kı
tasında Nureddin devletine bağlı olan şehirleri ele 
geçirdi. 

Bazı kumandanların teşviki ile Melik Sfilih 
Şam'dan çıkıp, Haleb'e geldi ve orasını başşehir 
yaptı. Bir kısım kumandanlar da ona hükmetmek 
istediler. Şam'ın ileri gelenleri ise Salahaddi�'i da
vet ettiler. 

570 senesi başında, Salahaddin yediyüz süvari 
ile Mısır'dan çıkıp, kuvvetli bir yürüyüşle Şam'a 
geldiler. Asker ve ahali onu karşıladı. Salahaddin'
de bu sure:tle Şanı'ı ele · geçirdi ; Şam'ın işlerini 
yoluna koyduktan sonra kardeşi (Seyfülislii.m Tute
kin) i Şam' da kaymakam bırakıp, kendisi oradan 
çıkarak Humus, Hama ve Selemiye'yi ele geçirdi. 
Melik Sfilih'in akıl kahyaları ise onun amcazadesi 
ve Musul emiri olan Seyfeddin Gazi'den yardım is
tediler. O da bir ordu hazırlayarak gönderdi. Mu

sul ve Halep askerleri birleşip, Sa1fıhaddin'in üze-: 
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.rine yürüdüler; fakat (Kurunuhama) denen y.,erde 
yapılan muharebede bozuldular . 

. Salahaddin, onların mallarını ele geçirdi, kendi
Jeıini de ·tak.iP· ederek Halep'de sardı ve Melik sa
lih'in hutbelerden adını paralardan da turasım kal
.<fı�a�a_k ,.-����t ye �!ijil9�fü ilan etti. işte bu su
retle Salahaddin müSta.kil ve kuvvetli bir devlet 
kurmuştur ki, bu devlete babasının ismi verilerek 
{Devlet-i Eyyiibiye, Eyyiibiler devleti) denilmiştir. 

Bu zaferden sonra, Salahaddin'in Şam ülkesin· 
-den aldığı yerler kendisinde katmak ve · Melik Salih 
-elinde bulunan yerler ise onda kalmak üzere sa-
lih tarafından yapılan anlaşma teklifini Salahaddin 
-de kabul etti; Halep'den muhasarayı kaldırarak Ha
ma'ya gitti ve Halife tarafından gönderileri hususi 
-elçinin getirdiği hilatları giydi. 

571 senesinde Musul emiri Seyfeddin Gazi, 
Mardin ve Kefa kalesi sahiplerinden ve başkaca 
lrumandanlardan yardımcı ., asiı:erler .toplayarak Sa· 
lahaddinin üzerine yürüdü; o da onıst:a karşı çık· 
·tı (Tell-1 Sultan, yani Sultan Tepesi} .Penen yerde 
yaptıkları muharebede Seyfeddin bozu,fpu; Salahad
<lin onun ordusundaki mallan ve eşyaYı alıp takibe 
koyuldu. Seyfeddin bozulan askerinin bir kısmını, 

'Melik Sfilih'e yardım için Halep'de bırakıp kendisi 
:Musul'a kaçtı; ·salahaddin'de Büzaa ve Membiç şe
birlerini aldıktan sonra tzas kalesini sardı ve man
-eınıklarla döverek sıkıştırdığı için kale içindekiler 
teslim oldular. " 
'. Salahaddin sonra da Zilhicce ortalarında Ha
ilebi Muhasara etti. NW'eddin'in oğlu Melik salih de 
IH&ıep'te bulunuyerdu, Halepliler ona sidik olduk· 
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lan için büyük gayretle karşı koydular. 572 senesi 
başında iki taraf da sulh yapmak istedi, anlaş1J1a 
şartları · kararlaştırıldığı sırada, Melik 88.Iih, Nu
reddin'in kızı ve kend1siriin kızkardeşi olan bir kü
çük kızı Salahaddin'in yanına gönderdi. Sultan Sa� 
lahaddin Efendi'sinin çocuğunu görünce çok üzüldü 
ve ona pek çok şeyler verdi. 

Salahaddin "Daha ne istersin" diye sorunca kız 
evvelce öğretildiği için "tzas kalesini" deyiverdi. 
Salahaddin bunca emekler sarfederek elde ettiği o 
kaleyi� hemen Melik Sfilih'in adamlarına teslim 
etti ve anlaşmayı da imza ederek Halep üzerinden 
ayrıldı. 

Salahaddin bundan sonra, Mısır'a gidip Kahi
re'niıı etrafına bir kale çevirdi ve (Cebelimukat� 
tam) üstündeki kaleyi yapmaya başladı. 

BOYOKLERtN VEFATI 

Tuğrul'tm oğlu ·sultan Aslan'ın Atabeyi ve üvey 
babası olup 556 senesi vakalan içinde adı geçen 
(Şemsettin İldeniz) 568 senesinde vefat etti. Ye

rine oğlu ve A.Slanrii'l anabir kardeşi olan (Mehmet 
Pehlivan) geçti. Sultan Aslan, Pehlivanın da zor
balığı altında kalarak iş göremez oldu. tldeniz'in 
oğlu Pehlivan 570 senesinde Hemedan'dan kalkıp; 

Meraga'yı muhasara etti. Bir fırka askerle de kar

deşi (Kızılaslan) ı Tebriz üzerine gönderdi. Mera

ga'nın sahibi Aksunguı· o sırada vefat etrriiş, ye

rihe oğlu (Feieküddin) . ıreçmişti. Bazılarının yaptı

ğı atacılı1tla Tebriz Pehflvan'a · bırakılarak sullı ya-
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pıldı, Pehlivan da kardeşi Kızılaslan'ı Tebriz vfilisi 
yaparak kendisi Hemedan'a döndü. 

572 senesinde Tuğrul'un oğlu Sultan Aslan, 
Hemedan'da vefat edince 573 senesi muharreminde 
oğlu Tuğrul adına hutbe okundu; fakat babası gibi 
onun da elinde bir şey olmadığından hükümet yine 
Pehlivan'ın elinde idi. 

575 senesinde, Abbasi Halifesi (Müstazibiem
rillah) Bağdat'da vefat etti. Yirmi iki yaşında bu
lunan oğlu (Nasırlidinillah) Halife oldu. 576 sene
sinde Musul sahibi (Mevdud'un oğlu Seyfeddin) ve
fat etti. Vasiyeti üzerine yerine kardeşi (izzetin 
Mesut) geçirildi. öteki oğlu (Sencar Şah) da tbn-1 
Ömer adasınin vfilisi oldu. 

Yemen fatihi ve Salahaddin'in kardeşi olup, 
Yemen'den döndükten sonra 1skenderiye valisi olan 
(EyyCıb'un oğlu Turanşah) da o sene vefat etti. 
Haleb'in sahibi (Nureddin'in oğlu Melik Sfilih)de 
577 senesinde vefat etti. Hükümetini amcazadesi ve 
Musul'un sahibi olan (izzettin Mesud'a) vasiyet et
miş olduğundan, Mesut gidip Haleb'i zaptetti; fakat 
kardeşi ve Sencar'ın emiri olan tmadettin, Sencar'la 
Haleb'in değiştirilmesini rica etti. Mesud'un veziri 
de µygun görmekle, izzettin Mesut, Haleb'i tmadet
tin'e verip ona karşılık Sencar'ı aldı ve Musul'a 
döndü. 

578 senesi · Cemazielevvel'inin yirmiikinci per
şembe günü Tarikat-i Rifaiye piri olan (Ebülabbas 
Ahmet tbn-i Rifai) hazretleri irtihal etti. Salih, tak
valı ve fıkıh filimi idi, şafii mezhebindendi, aslı 
Arap'tı. Vasıt ile Basra arasındaki Batayih'te (üm
mi-i Ubeyde) adındaki köyde otururdu; çocuğu ol� 
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madan vefat etti; fakat kardeşinin nesli o köyde 
postwıa oturmuş ve bugüne kadar süıiip gelrn.1ş
lerdir. 

MAôRlB'DEKt BAZI HADtsELER 

Mağrip ve Endülüs'ün Sultan'ı olan Abdw Mü
min'in oğlu olan Yusuf, 580 senesi Reibülevvelinde 
vefat edince oğlu (Yakup) a  biat olunmuştu. Evvelce 
ortadan kalkmış olan Mülessimin devleti kumandan
larından (tbni Ganiye) diye bilinen ve o zaman Mi
yorka adası sahibi bulunan (tshak'ın oğlu emir 
Ali) , Yusuf'un vefatını haber alınca yirmi parça 
harb gemisi hazırlayarak, Becaye sahiline gelip. 
mavnalar ile askerini karaya çıkardı. Bunun sayısı 
lldyüz süvari ile, dört bin piyadeden ibaretti. Beca
ye valisi daha evvel Muvahidin devletinin merk&
zl olan Merakiş'e gitmişti. tbni Ganiye'nin bu te
cavüzü düşünülmediği gibi, başka bir düşmanın taa
ruzu da hatırına gelmediğinden memlekette koruyu
cu asker bırakmamıştı. Mülessimlerden olan bu tbnt 
Ganiye muharebesiz Becayeyi zaptetti. Eski Ham
madoğulları kalınti-sından bir cemaatte, ona katıl
makla topluluğu büyüdü ve kuvvetlendi. Becaye 
valisi daha yolda iken, bu tecavüzü haber alınca 
geri döndü etrafındaki kabilelerden bir miktar as
ker tpplayarak Becaye'ye doğru hareket ettiyse 'de. 
1bni Ganiye karşı çıkıp, harbe başladılar. Beoaye 
vMisinin yanındaki topluluk Ganiyeoğlunun tarafı• 
na" geçince Becaye valisi bozguna uğrayıp Mera
keş'e doğru kaçtı. tbni ganiye de Becaye'ye döndü. 
askerini toplayarak mülhakata çıktı. Becaye'nin et-
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rafında şehirler de ona itaat etti ; fakat Kostanta
niye aha�i · karşı durdtığu �n. o da Kostantani
ye'yi sardı. Bunun üzerine Emir Yakup Merakiş'
ten kara yoluyla yirmi bin asker denizden de mü
kemmel bir donanma. göndererek 581 senesinde Be
caye'yi geri aldı. Ganiye oğlu da Kostantaniye ku
şatmasını bırakarak Kuzey Afrika'ya gitti. O taraf� 
ta bulunan (Selim ve Riyah) ·  kabileleri ve başkaca 
Arapraşiretleri ve evvelce Sultan Salahaddin tara
fından, Karakuş kumandasında g&ıderilmiş olan 
Tl\rkler de Ganiyeoğlu'na katıldılar ve ona (Emirül 
Müslimin) dediler. 

Ganiyeoğlu böylece �k bir topluluk peyda 
ederek, Afrika'nın doğu ve batıdaki şehirlerini ele 
geçirdi ; fakat Tunus ile Mehdiyye şehirleri M1:1va
bidin elinde kaldı. Ganiyeoğlu Tunus tarafına bas
kın yaparak, bazı kasabaları vurdu yağma etti, ha
rap, etti. Müvahidin'in hutbesini de keserek Abbasi 
Halifesi tmfun Nasır'ın achnı hutbede okuttu, Ha
lifeden de hilatlar ve siyah sancaklar istedi. 582 se
nesinde (Kafsa) şehrini aldı ve içine Mülessimin'
den ve Türkler'den askerler btraktı. 

Yuwf'un oğlu Yakup ise 583 scmesinde, ordusu 
ile Tunus'a geldi ve Kafsa üzerine bir fırka asker 
gönderildi ; fakat bu asker bozuJup, dağıldı. Sonra 
kendisi ordusu ile Ganiyeoğlu'mın üzerine yürüdU. 
lfabis şehFi yanında yapılan muharebede Ganiyeoğ
lu bozuldu birçok askeri kırı1dı, geri kalanı da ka· 
çıp- ç-ô1lere düştüler. Emir Yakup, Kafsa'yı Uç ay 
kuşattı, sarılmış olan Türkler kendileri ve şehrin 
ahalisi için ondan aman dilediler; Yakup da amaa 

verdi. Türkler'tn şecaatlerini ve harpte yararhhk-
F. ti 
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!arını gördüğü için, onlara hudut koruyuculuğwıa 
gönderdi ve şehrin içinde bulunan Mülessimin'i öl
dürdü. 

KA VURTOGULLARI'NIN ORTADAN 
KALKMASI 

Kirman Melik'i olan Mehmet Şah, 583 sene
sinde öldü. Onun vefatı ile Kirman Şahlar'ı yani 
Selçuldular'dan Kirman vilayetinde hüküm süren 
sülale son buldu. Bunlar (Çağrı Davud'un oğlu Ka
vort Bey) soyundandır ki Kavort Bey'i kardeşi Alp
aslan Kirman vfı.lisi yapmıştı. Kavort Bey. orada 
kuvvet ve kudretini arttırarak zengin olmuştu. 
Sonra da istiklal davasına kalkınca Melik Şah, · onu 
idam ederek Kirman eyaletini onun oğlu Sultan 
Şah'a vermişti. Böylece Sultan Şah'ın torunları 
Kirman'da hüküm sürmüştlerdi, bunların en sonu 
adı geçen Mehmet Şah'tır. 

GURlLER'tN DURUMU 

Cıhansuz diye tanınan (Sultan Alaeddin Gavsi ) 
556 senesinde vefat edince yerine oğlu Mehmet 
Seyfeddin geçmişti. Belh'te oturan Guzları vurmak 
için 558 senesinde, birçok askerle Belh üzerine gitti, 
Guzlar da ona karşı çıktılar. 

Seyfeddin bir miktar süvari ile ordusundan ay
rılıp etrafta dolaşmakta idi. Onu gözetmekte olan 
Guzlar üzerine hücum edince, Seyfeddin yakın 
adamlarıyla beraber öldü. Geri kalan asker de kil.;. 
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çıp, orduya gittilerse de ordunun bozulmu� olduğu· 
nu gördüler. Or.duda bwunan bütün maııarı ve e\· 

yayı da Guzlar ellerine geçirmişlerdi. Sonra 559 se· 
nesinde Guzlar, Gazne'yi ve 560 senesinde Horasan 
emiri (Melik Müeyyed) �erat'ı ele geçirdi. 

Cihansuz·un kardeşinin oğlu (Giyaseddin) Gu· 
ıiler hükümdarı oldu. Devleti Guriye'yi yeniden kur
du, bir zaman sonra da Gazne'yi geri aldı ve kar
deşi (Şahabeddin) i  Gazne vfılisi tayin etti. Gur'da 
olsUn, Gazne'de olsun Muinilisliim ve Kasim Emir'I 

Mü'minin Unva.nıyle kendi namına hutbe okuttu. 
Kardeşl . Şahabeddin bifl(aç kere ltindistan'a . sefer 
ederek yedi sekiz sene içinde nice büyük şehirleri 
ve sağlam kaleleri fethetmiştir. 

Şahabeddin Hindistar.'da yerleştikten sonra, 
Dehli hükümetini (Kutbuddin Aybek ) adındaki kö· 
lesine kesin bir haraçla verdi. Aybek tarafından 
da Bahtiyar'ın oğlu Mehmet adındaki kumandanla 
gönderdiği asker fırkası, içerlere doğni giderek 
Hint'te Müslümanlar'm ayak basmadığı yerlere 
varmış, hatta Çin hududuna yaklaşmıştır. 

Şahabeddin bu kadar zaferlere kavuşmuştu. 
Büyük kardeşi Gıyaseddir.'e saygı gösterir ve itaat 
ederdi, o da ondan emin olduğu için iki kardeş 
birleşip büyük fetihler elde. etmişlerdir. Zaman da 
9nlara el vermişti, çünkü Selçuklu devletinin parlak 
saltanatı sönmeye yüz tutmuştu. Guriler devletiniN 
rakibi olan ve ona karşı duran (Harezmşah) ın da ba· 

şından gaileler eksik değildi. 
Gurlular hükmdarları!lıri bir şubesi de (Bam

yan) hükümdarlandır .ki onlara (Heyatile) hüküm
clarları denir. Onların en büyük ceddi Alaaddin 
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Cihansuz'un kardeşi (Fahreddin Mesut'tur) ki  Ala
addin Gazne'yi elde .edince, · kardeşi Mesud'u Bam

YP ;yaJ..isi .. ,tay,in· .etti. , 
Bamyan: l{uzeyinde Kaşgar şehirleri, Güneyin

de Gur şehirleri, Doğusunda Keşmir, Batısında Tir

miz..; ile · -�vrjJmiş$ bir . ü�ic. · · Burada ... hüküm süren 
Fahreddin Mesut vefat edınce yerine oğlu Mehmet 
Şemseddin geçti ve Gıyase<;idin onu _ kızkardeşi ile 
evlendirdi, ondan (Bahaeddin Sam) · adında bir oğlu 
doğdu. 

· 

Şemseddin vefat edince bir cariyeden doğmuş 
olan (Abbas) adında büyük oğlu varken, Gıyased

din onu yanına çağırdı ; kendisinin kızkardeşinin oğ
lu ve Abbas'dan küçük olan Bahaeddin Sam'ı yeri� 
ne geçirdi. 

Bahaeddin alim faziletli ve şanlı bir hüküm
dardı. Alimlere çok hürmet ettiği lçin yanında bir· 
çok - faz.iletti klı:nseler . toplanmışlardı; mesela bun
lardan biri (tmam Fahreddin Razi) idi. Onun hu
susi sohbetlerinde bulunurdu. Fahri RAzi'nin ora
larda bulunması ehli sünnet ve cemaat için ayn bir 
fetih · sayılırdı. Çünkü Guriye ahalisi sapık Fırka· 
lardan biri olan (Kiramiye) mezhebinde idiler. 
1mam Razi ise, itikat bakımından Eşari ve amelde 
de Şafii mezhebinde idi, felsefede ve kelam ilmin
de asrının tek adamı idi, akli meselelerde o zaman 
onunla münakaşa edecek kimse yoktu, nutku da 
vaazı da çok tesirli olduğu için, o taraf halkını Ehli 
Sünnet mezhebine sokuyordu. O sırada mezhep 
kavgasından dolayı 595 senesinde, Gurlular devleti· 
nln merkezi olan (Şiı:kO.h) da bUyük bir karışıklık 
Clktı. 
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Fahri Razi Gıyaseddin'in yanına gidince Gı
yaseddin ona çok hürmet ve dayet gösterdi ve onun 
için Hetat'da bir medrese yaptırdı. İmam Razi'nin 
şöhreti her tarafa yayılrr.•ştı. Yakın ve uzak yer· 
lerden birçok· alimler müşkillerini çözmek için ona 
baş vururlardı ve her kim her ne sual sorarsa inan
dırıcı cevap alırdı. Bu hal Herat'ta çoklukta olan 
Kiramiye'ye ağır geliyordu o zaman ·Kiramiyeliler 
yanında ilmiyle ve takvasıyle tanınan Kiramiye ule
masından . ,(Kıdve'nin oğlu Kazi Abdülmecit) ,  Fah
ri Razi'ye kuvvetle karşı geliyor.du. Tesadüfen bir . 
gün Rirüzkô.h'da Gıyaseddin'in huzurunda Hanefi 

ve Şafii alimleri ile, Kiramiye uleması birbirleriyle 
bahisleşmek için toplanmış bulunuyorlardı. Fahri 
Razi de orada idi. Konuşmaya başlayınca Kazi Ab· 
dülmecit ona itiraz etti ; söz uzadığından Gıyaseddin 
meclisten kalkıp gitti. imam Razi ise, Abdülmecid'e 
söver bir derecede, ileri geri konuşup sözü uzattı. 
Bu hal Gıyaseddin'in darr.adı ve amcıı.zadesi olan 
(Melik Ziyaeddin) e  ağır geldi. Fahri Razi'den Gı
yaseddin'e şikayet etti ve onu zındıklıkla, filozoflukla 
suçladı. Fakat Ziyaeddin buna kulak asmadı. 

Ertesi gün Kadi Abdülmecit, vaaz esnasında 
(Rabbena · amenna . bima .· emelte vetta"ba'nerrasul) 

dedikten sonra "Ey cemaat biz ancak Ras9ııullah 
Aleyhisselam'dan doğruluğu bilinen hadisleri söyle
riz, fakat Aristonun ilmini, tbni Sina'nın küfürle
rini ve Farabi'nin felsefesini bilmeyiz. Allah'ın di
nini ve Peygamber'inin sünnetini anlatan Müslü
man alimlerinden bir alime dün neden sövüldü" di
yerek ağladı ; Ki ramiye de onunla beraber ağlayıp 
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birbirlerinden yardım istediler, her tarafta halk 

ayaklandı ve uykuda olan fitne uyandı. 

Bunu haber alan Gıyaseddin ayaklanan ka
labalığa bir heyet gönderip, Fahri Razi'yi yanın· 
dan uzaklaştıracağım vadederek fitneyi bastırdı. 
Fahri Razi'ye de Herat'a gitmesi için haber gön
derdi; o da hemen çıkıp gitti, fakat o sene içinde 
Gıyas(>ddin Kiramiye mezhebinden çıkıp, Şafii mez
hebine girdi. Bu hareket o taraflarda Ehli Sünnet 
ve Cemaat mezhebinin yayılmasına sebep oldu. 

H A R Z E M Ş A H L A R  

Harzemşatı tıaşlan 568 senesinde öldü. (Tüküş, 
Sultanşah) adında iki oğlu kaldı. Büyük oğlu Tüküş 
(Cünt) vilayetinin valisi idi. Küçük oğlu Aslanşah 
babasının _ yanında bulunduğu için tahta çıkarıldı; 
annesi de kendisine vasiy oldu. 

Tüküş bunu haber alınca, Maveraünnehir'e gi
derek Hata Han'ından asker aldı ve Harezm üzerine 
yürüdü. Sultanşah annesiyle beraber kaçarak Nisa
bur'a gittiler. Birtakım vaadlerde bulunarak Melik 
Müeyyed'in hırsını kamçıladılar. 

Melik Müeyyed Harezm üzerine büyük bir ordu 
gönderdi, fakat Tüküş'ün ordusuyla karşılaşınca 
Mµeyyed'in askerleri bozuldu, Sultanşah güç halde 
kaçabildi. Annesi ile Melik Müeyyed esir oldu Tü
küş ikisini de öldürdü. 

Bozulanlar Nlsabur'a gelince Melik Müeyyed'in 
yerine oğlu Doğanşah g�irildi. Sultanşah da Nisa
bur'a gidip Doğanşah ile görüştükten sonra Gur'a 
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gitti. Gur Sultanı Gıyaseddin, ona hürmet gösterip 
ikram etti bundan dolayı da Gıyaseddin ile Har
zemşah Tüküş arasında soğukluk ve düşmanlık pey
dah oldu. 

Hatalılar ise, Harezm'de zorbalık yapmakta idi
ler. Bu hareket Tüküş'e ağır geliyordu-. Hatalılar'a 
şiddetli muamele yapmaya başlcldı bundan dolayı 
Hatalılar Han'ı ile araları bozuldu. 

Sultanşah bunu fırsat bilerek Hata Han'ının 
yanına gitti. O da bir ordu ile Sultanşah'ı Harezm 
üzerine yolladı. Ordu gidip Harezrn'i muhasara etti. 
Tüküş de Ceyhun S1!1larının bendini açtı. Hata as
kerleri hemen hemen · hep birden boğulacaklardı. 
Canlarını güç halde kurtarabildiler. Sultanşah'ın sö
züne uyupta geldiklerine pişman oldular. Sultanşah 
tekrm- Hata Han'ından asker alıp, Guzlar ile harbe
dip onların elinden Merv'i aldı ve sonra 576 sene
sinde Serahs ve Tus şehirlerini eline geçi:rdi ve 
kardeşi Harezmşah'a karşı Horasan'da müstakil ola
rak hükümet sürmeye başladı. 

SELÇUKLU DEVLETtNtN BATIŞI 

Selçuklular devletinin başlangıcı 432 senesidir. 
Onlardan ilk tahta çıkan Büveyhoğulları d2vletini 
ortadan kaldırmış olan ( Selçuk'un torunu ve Mi
kail'in oğlu Tuğrul Bey) dir. Ondan sonra kardeşinin 
oğlu (Mi.kail'in torunu ve Davud'un oğlu Alpaslan) 
dır. Daha sonra Alpaslan'ın oğlu MeJik Şah'ın oğul
ları ve torunları Selçuklular tahtına çıkmıştır. 
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555 senesinde (Alpaslan'm torunlarından Tuğ
rul'un oğlu Aslanşah ) tahta çıkmıştı, fakat kendi
sinde Sultan'lık adından başka bir kuvvet yoktu. tda
re ve hüküm kendisinin Atabeyi ve üvey babası olan 
(Şemseddin İldeniz) de idi. 

568 senesinde tldeniz vefat edince yerine oğlu 
ve Aslanşah'ın anabir kardeşi olan (Mehmet Pehli
van) geçmişti, o da babası gibi devlet işlerini eline 
aldı. Aslanşah yine kudretsiz bir halde bulunuyor
du. 572 senesinde Aslanşah ölünce yerine oğlu 
(Tuğrul geçti, fakat hüküm yine Pehlivan'da idi 
Tuğrul'un elinde yine bir şey yoktu. Bununla be
raber Pehlivan'm emrinin altındaki memleketlerde 
hutbede Sultan Tuğrul'un adı söyleniyordu. 

581 senesinde Kürtler ile Türkmenler arasında 
bir fitne çıkmıştı. Musul ve Şehrizor, Ahlat,. Azer
baycan ve Şam'da Kürtler ile Türkler'in çarpışma
ları yıllarca devam etmiş yollar kapanmış mallar 
gaspolunmuş, yağma edilmiş, kanlar dökülmüş, 
memleketler harab olmuştu. Salahaddin ise aşağıda 
geleceği gibi Haçlılar'la pençe pençeye savaşmakta 
f di, ondan dolayı böyle i§lere bakamıyordu. Bere
ket versin Musul sahibi Melik tzzeddin'in veziri 
(Mücahiddin Kaymaz) iki tarafın ileri gelenlerin
den bir topluluğu çağırarak hepsine hilafetler giy
dirdi, ihsanlar verdi ve fitneyi ortadan kaldırdı. O 

kargaşalık sırasında 582 senesinde Pehlivan öldü 
yerine kardeşi Kızılaslan geçti ,  o da Sultan Tuğrul'u 
elinin altında tutmak istediyse de Tu�rul onun zor
balığından kurtularak bazı şehirlerde başlı başına 
hükümet sürmeye başladı. 
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Kızılaslan ise pençesinden avını kaçırmış :aslan 
gibi, kükreyip onun üzerine saldırdı. Aralarında }'a
pılan muharebede Sultan Tuğrul galebe çaldı ue 
birçok memleketler aldı ve bu suretle kuvvet kazan
-dl. Halife'ye elçi gönderip sultan sarayı'nın tamir et
tirilmesini istedi ve Bağdat'a gideceğini bildirdi. 

Kızılaslan da Bağdat'a memur göndererek Sul 
tan Tuğrul'un Abbasi Halifeleri aleyhine kötü ni
yeti i>lduğundan bahsederek, kendisinin Halifeye sa
<lakatle bağlı kalacağını beyan ederek yardım istedi. 
Bir zamandan beri Selçuklu saltanatının zayıflama
sından dolayı Halifeler rahat nefes almaya başla· 
. mışlar ve Arap Irak'ında nüfuzlarını artıraralc müs
takil ohnuşlardı. Bu tamir teklifi Halifeyi düşiin-
d"ürdü. 

Bunun üzerine Halife - Tuğrul'un elçisine cevap 
vermeyerek geri gönderdi ve Sultan Sarayı'nı teme
linden yıktı. Kızılaslan'ın memuruna ise iltifat etti 
ve kendisine yardım için 584 senesinde veziri ile 
Tuğrul aleyhine bir ordu gönderdi, fakat bu ordu 
Kızılaslan'ın askeriyle biıleşmeden Sultan Tuğrul 

-onlara karşı çıktı, Hemedan ciyarmda iki ordu kar
şılaşınca muharebe .başladı ve Halife ordusu bozul
du, vezir de esir edildi. Sultan Tuğrul ordudaki bü
tün eşyayı, umulmadık bir nimet sayarak aldı. 

Sonra Kızılaslan galebe çalarak, Sultan Tuğ
rul'u hapsetti. 587 seneşinde kendi adına Hemedan'
da hutbe okuttu, fakat gece yatağında ölü bulundu, 
katmeri belli olmadı. 

588 senesinde Sultan Tuğrul hapisten kurtuldu 
Hemedan'ı ve - bazı şehirleri aldı. Pehlivan'ın oğlu 

(Muzaffereddin Özbek) ile aralarında muharebe ol-
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du özbek bozulunca Harezınşah Tüküş'ten yardım 
istedi, o da

( 
gelip Rey şehrini aldı, fakat kardeşi 

Sultanşah'ın Harezm üzerine yürüdüğünü işitince 
Sultan Tuğrul He andlaşma yaparak Harezm'e döndü. 

599 senesinde Sultanşah ölünce Tüküş onun · ha
zinelerini eline geçirdi ve hükmü altında bulundur
duğu şehirlere sahip oldu ve bir kat daha kuvvet
lendi. Bir oğluna Merv'i ötekine de Nisabur'u ver
di. 590 senesinde Sultan Tuğrul üzerine yürüdü ve 
Rey civarında karşılaştılar. Tuğrul doğrudan doğ
ruya Tüküş'ün · üzerine yürüdü, fakat öldürüldü 
onun ölümüyle de Sel�uklular devleti son buldu. 

Tüküş Hemedan'ı ve etrafını zapt ile bir kısmı
nı Pehlivan'ın oğlu özbeğ'e bir kısmını da kendi 
kölelerine malikane olarak verdi. O taraflar da ar
tık Selçuklular'ın soyu kesildi, fakat Konya'da hü
küın sürmekte olan bir Selçuklu şubesi kaldı. 

GUR!LER DEVLETtNtN AHV ALt VE 
HAREZMŞAH 

Hozistan sahibi (Şemleoğlu) vefat edince Ha
life (Nasır Lidinilliih) tarafından gönderilen asker 
591 'Senesinde Hozistan'ı zaptettiği gibi yine Hali
fe tarafından gönderilen b!r fırka asker de 592 se
nesinde Isfahan'ı ele geçirmiştir. 

O sırada Pehlivan'ın kölemenleri kendi i�lerin
den · ( Gökçe) yi beyliğe seçtiler. Gökçe birçok kuv
vet kazanarak Rey şehrini ve Hemedan'ı aldı. Ha
life Nasır'a itaatini bildirdiği için hiliıfet divanın
dan kendisine Menşur gönderildi. 
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· H�zm$,lh 1'üküş ise, Halife'nin · oYalardaki as
kerlerine saldırarak, Selçuklular Sultan'ı . gibi Bağ
dat'ta hüküm sürmek ve adına hutbe okutmak sev
dasına düştü. Halife Nasır Gur Sultan'ı. olan Gıya
seddil!'e şikayet edip, Harezmşah'ın şehirlerine yü
rümesini bildirdi. Gıyaseddin Harzemşah'a bir mek
tup göndererek, Halife'ye karşı yaptığı muameleyi 
kötüledi ve bundan vaz geçmezse üzerine gideceğini 
açıkladı. Tüküş bu hareketinden vaz geçti ise de, 
Gıyaseddin'e de kin bHğladı. 

O zaman Belh şehri, Hata hükümdarının elinde 
idi. Müslümanlar ona haraç veriyorlardı. Gur ku
mandanlarından yukarıda adı geçen Bamiyan emiri 

(Melik Bahaeddin) 594 senesinde Hatalılar'a galebe 
ederek, Belh'i aldı, sonra da Tirmiz'i ele . g�irdi 
Ve buralarda Dayısı Gıyaseddin adına hutbe okut
tu, haracı da ortadan kaldırarak Müslümanlar'ı bu 
ağır yükten kurtardı. 

Harezmşah bunu vesile yaparak Hata Melikin'e 
haber gönderdi. "Eğer va�diyle davranmazsan Gı
yaseddin senin geri kalan memleketlerini de ala
�aktır" diyerek onu Gıyaseddin aleyhine kışkırttı. 
Hatalılar Melik'i, kış olduğu halde hemen bir ordu 
hazırlatarak, Ceyhun nehrinin karşı tarafına ge
çirdi. Harezmşah da Herat'ı kuşatmak için Tus'a 
doğru yürüdü. Hatalı askeri Guriler'in şehirlerine 
saldırara� ö.nlerine gelen yerleri vurup yağma edi
yorlardı. Ahali feryad ederek Gıyaseddin'den yardım 
istediler, fakat onun yanında yeteri kadar asker 
yoktu, ayrıca kulunç- hastalığına tutulmuştu, askere 
kumanda edebilecek olan kardeşi ve Gazne · emiri 
(Şahabeddin) ise Hindistan'da bulunuyordu. O yüz-
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den Gıyaseddin'in Hata ordusuna karşı .gidebilmesi 
ıçın kuvvet ve kudreti yoktu. 

Fakat Gıyaseddin (Talkan) ı idare eden (Emil" 
Muhammed Guri) ile Gürzüban kalesi muhafızı 
(Emir Haruş Guri) ye birer mektup göndererek · bir
leşip, askerleriyle Hatalılar üzerine yürümesini yaz
dı, onlar da gece giderek Hata ordusunu pastılar. 
Hatalı · askerlerin gece çadırlarından çıkmak adet
leri değildi, ne yapacaklarını şaşırdılar, bundan do
layı Gurlular onları istedikleri gibi kırdılar. Hata
lılar darmadağın olarak Ceyhun nehrine doğru kaç
tılar. Gurlular ise peşlerini bırakmayıp, tuttuklarını 
öldUrdüler. Ortalık ağarınca Hatalılar kendilerini 
sürüp g�len askerin az bir kuvvetten ibaret olduğu• 
nu görünce toplanıp dayanmak istedilerse de arka
dan gönüllü gelen askerle Gıyaseddin tarafından 
gönderilen ordu birleşince, Hatalılar Ceyhun nehrine 
dökülüp boğuldular. 

Hatalılar'ın telefatı onikibin kişi idi. Hata Me

lik'i bundan çok üzüldü. Bu kayba Harzemşah se. 
bep olduğundan her ölen için ondan onar bin altın 
istedi. Harzemşah "Sizin gönderdiğiniz asker bana 
yardım için değildi, siz Belh'i geri almak istiyor
dunuz ve yenildiniz, ben ne yapayım" diye cevap 
Yerdeyse de fayda -etmedi. O da Gıyaseddin'le barı
şıp, Hata Melik'ine karşı durmaya karar verdi. 

· · Bunun üzerine 595 senesinde Hata Melik'i Ha
l'ezm üzerine birçok asker gönderdi, gidip Harezm't 
kuşattılar. Harezmşah zaman zaman onların üze
rine yürüyerek şiddetli ·savaşlar ·yapmakta idi'. Son
ra her taraftan gönüllü aslcer gelmeye başladı, Har
zemşah'm kuvveti arttı, sonunda Hatalılar bozguna 
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uğrayıp geri gittiler. Harzemşah da onları Buhara'
� kadar sürdü ve Buhara'yı ·sararak zaptetti. _ 

HarzeJMab · Tüküş'Un .. büyük ·oğlu• ve� 'Horasan 
başkumandanı ve kendisinin veliahtı olalı (Melik 
Şah) evvelce vefat ettiğinden (Hinduhan) adında 
bir, �ğlu ��!ştı . .  Tüküş ise Melik , Şah'ın yerine 
öteki "<)ğlu .. (Alaaddin Mehmed) i  tayin etti. Fakat bu 
iki kardeşin birbirine çok büyük düşmanlığı vardı, 
Melik Şah'ın ölümünde bu düşmanlık oğlu Hinhu-
han'a geçmişti. . 

Bunun üzerine 596 senesi Ramazanının yiı"�i i
sinde Tüküş ölünce (Alaaddin Mehmed) yerine geç
ti. Hinduhan Gıyaseddin Guri'nin yanına koş8.rak 
ondan yardım istedi. Gıyaseddin de ona hürmet ede
rek ikram etti. 597 senesinde ordusu ile yürüyüşe 
geçti ve kardeşi Şahabeddin'i Gazne'den yanına ça
ğırdı. O da gelip beraberce Horasan üzerine yürü
dültr ve Hanem.sah'ın· Hota:San!daki bütün mem
leketlerini aldılar. 

Gıyaseddin Merv'e gidince onu Hindu Han'a 
teslim etti. Sonra da Şerahs'ı Tus'u Nisabur'u ve 
öteki ·· Horasan · şehirlerini aldı. ·· Sonra dönüp, Şir
kuh'a gitti. Şehabeddin de Gazneye döndü, oradan 
da Hind'e gidip büyük ganimetler elde etti ve fetih-
ler yaptı. � 

598 senesinde (Tüküş'ün oğlu Harzemşah Mu
hammed) ordusunu hazırlayarak bir sene evvel Gı
yaseddin'in Horasan'dan aldığı şehirleri tekrar ele 
geçirdi. Hindu Han savuşup ŞirkO.h'a gitti. Şehabed
din Hindistan tarafında idi. Gıyaseddin de kulunç 
hastası olduğu için Harzemşah'a karşı birşey ya
pamadı. 
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599 . .  �nesi Cemaziye�nde '(HUSeyin Gu· 
ıi'mn' torunu ve Sam'ın oğlu Gıyaseddin Ebu'l-Fe.. 
t ih Muhammed) öldü. Adil hayrı ve ulemayı seven 
tedbirli bir adamdı. Allah rahmet eylesin. 

Kardeşi SAm'ın oğlu Şehabeddin o sırada ordu
su ile Tus'da bulunuyordu. Harezm üzerine yüriimek 

niyetfode iken kardeşinin ölümünü haber alınca, 
Herat'a gidip kardeşinin cenazesinde bulunmak ve 

yerine geçerek ordusunu yoluna koymak istedi, 
Harezın'e gitti. Harezmşah Muhammed ile şiddetli 
muharebeler · yaparak ka�ndı. Fakat HareQilşah 
Hata Melik'inden yardım istediği için büyük bir 
Hata ordusu yardıma geldi, muharebe sonunda Şe.. 
habeddin'in askeri bozuldu. Guriler Ceyhun'un .öbür 
yakasına Hatalılar da beri yakasına geçmemek 
şartı ile bir anlaşma yapıp döndüler. 

Yukarıda geçtiği gibi, Pehlivan'ın kölelerinden 
(Gökçe) isyan ederek Rey, Hemadan ve1 Bilad-ı 
Cebel'i ele geçirmişti. .Kendi yoldaşlarından yani 
Pehlivan'ın kÖlelerinden (Aydoğmuş) ,  onu öldürüp 
yerine Pehlivan'ın oğlu özbek'i geçirdi. Fakat ÖZ· 
bek de ancak bir ad vardi.. Bütün iş Aydoğmuş'un 
elinde idi. Sonra öteki kölelerden biri isyan ederek 
Aydoğmuş'u öldürdü. Onun yerine geçti. Sonra yi
ne kölelerden biri isyanla onu öldUrdü, onu gören 
başka bir köle de berikini öldürdü. Harezmşah ge
lipte bu ülkeyi alıncaya kadar Memlükler birbirini 
öldürerek hükümeti ele geçirmişlerdi. 

Gürcüle� tslam hükümdarlarının bu türlü an· 
laşmazlıklarından istifade ederek o . sene Azer vila
yetine saldırdılar ve (Devin) şehrini basıp ahali· 
sini öldürdüler. Azerbaycan hükümdarı olan (Peh-
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livan'ın oğlu olan Ebu Bekir) ise gece gündüz içki 
ve eğlence ile meşgul olduğundan, bu hale seyirci 
bakiyordu. Kumandanları ve yüksek memurları da 
onu ho§ görmediklerini kendisine söylüyorla1·dı. Bir 
sene sonra Emir Ebu Bekir Gürcistan hükümdarının 
kızı ile . evlenerek Gürciler'le barıştı ve kendi mem· 
leketini onların saldırısından kurtarmış oldu. 

Gurlil�r hükümdarı (Sam'ın oğlu Şehabeddin) 
620 senesinde (Ll.hor'dan Gazne'ye) gitmişti. Kon
duğu yerde bir a�am otağında otururken, bir ka
labalık hücum ederek onu öldürdü. Adamları da 
kaatilleri tutarak öldürdüler. Şehabeddin, Batiniler'

den çok adam öldürmüştü, dağlılardan (Gfıgir) 
denilen taifeyi vurmuş olduğundan, kaatilleriri bu 
tayfadan, yahut - Batiniler'in fedailerinden olduğu 
şüphesine düşüldü. (Şehabeddin, kardeşi Gıyased
din'in) zamanında her savaşta kazanan eşsiz · bir 
askerdi. Her çarpışmada kazanmıştı. Kardeşinden 
sonra tahta çıkınca talihi yar olmadı. Saltanat 
zamanı birçok gailelerle geçti. Çok cesur adaletli 
emsfilsiz bir zat idi. Fahreddin Razi'nin vaazını can 
·kulağı ile dinler ve öyle hareket ederdi. Alla� rah
met eylesin. 

Gıyaseddin Mehmed'in oğlu (Mehmed Gıyased
din) (Büs'te) iken amcası Şehabeddin'in öldürüldü
ğü haberini alınc:a Firiizkuh'a gidip babasının tah
tını:. oturdu ve onun adaletli ve iyi davranışlı yolun
dan giderek halkı memnun etti. 

Bamyan hükümdarı (Melik Bahaeddin Sfım) da 
Gazneyi ele geçirmek için o tarafa yürüdü ise de 
yolda öldü. Yanında bulunan ordu ve Veliahdı (Ala-
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addin Muhammed) ile öteki oğlu (Geweddin) gt. 
dip, Gameyi aldılar. 

Şehabeddin'in kölesi ve en büyük kwnanU.ıu 
olan (Taceddin Yıldız) idaresi altında olaıi Kirman'

dan kalkıp Gazne'ye gelmişse de Alaaddin ve Ce
lal'e yaptığı muharebeden bozularak Kirman'a dön· 
dü. Alaaddin Gazne'de kaldı, Celaleddin ise Bam-
yan'a gitti. 

· 

· Yıldız ise, Alaaddin'in yalnız kaldığını haber 
alınca Gazne'ye gidip onu sardı. Her ne kadar Ce
laleddin imdada koşmuşsa da Yıldız onu yolda iken 
karşlladı ve muharebe sonunda Celaleddin'in agl.çe
rini bozup kendisini de esir etti ve gidip Alaaddin'.I 
sarmaya devam etti. Alaaddin ise, aman istedi ve 
Gazne'yi kendisine teslim etti. Yıldız da gerek onu, 
gerek o zaman Gazne'�e bulunan (Teküş'ün torun
larından Melik Şah'ın Hinduhan) ı tutup hapsetti ve 
Mahmud Gıyaseddin'e birtakım esirlerle müjdeci 
gönderdi. 

Bunun üzerine · Mahmud Gıyaseddin 603 seae
sinde kendisini Gazneye tayin etti. Yıldız ise hemz 
azatlı olmadığı için, kölelikten azadını istedi. Mah
mud Gıyaseddin şahitleri toplayarak onun ve Hin
distan Melik'i olan emir (Kutbüddin Aybek)in a?.at 
kağıtlarını yazdırıp birçok hediyelerle beraber ken
dilerine gönderdi. Onlar da aldılar. Aybek hutbede 
Mahmud Gıyaseddin'in ismini okutarak ona itaat 
etti. Fakat Yıldız, hutbede Mahmud'un adının okun
masına muvafakat etmedi. Bundan dolayı askerinin 
bazısı onun yanından ayrıldılar. ,,. 

tşte"· Gazneliler devletinin yerine geçen Gw-lu

lar devleti, Şehabeddin'den sonra böyle peril!Ul oı.. 
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ch.ılar. O taraflarda İslam hükümdarlarının içinde 
kuvvetli olarak ancak (Muhammed Harzemşah) 
kaldı. 

Semerkand ve Buhara gibi bazı Maverai.innchir 

hükümdarları, Hatalılar'ın işlerinden Muhammed 
Harezmşah'a şlka.yet ederek, onu Maveraünnehir'e 
çağırdılar. O da 604 senesinde ordusunu düzelterek 
Ceyhun nehrini geçip, Hata ülkesine hücum etti. Ya
pılan çok şiddetli muharebelerde bazen galip gelip 
bazen mağlup oluyordu. Sonunda yaptığı bir hü
cumda askeri bozuldu ker;disi de esir oldu. Fakat 
bir yolunu bularak kaçıp, Harezm'e geİdi. 

Mehmed Harzemşah'ın bu bozgunu ve meydan
dayaybolması sırasında kardeşi ve Horasan valisi 
olan (Ali Şah) saltanatını ilan etmişti. Kardeşi dö-
nünce korkup Firuzkfıh'a gitti. Mahmud Gıyaseddin 
de, ona ikramda bulundu. Onınt üzerine Ha!'Zemşah 
bir ordu hazırlayarak, bir kumandanla Şirkfıh üze
rine yolladı. Mahmud karşı koyamadığı için, Ali 
Şah ile beraber teslime mecbur oldular. Başkuman
dan onları alıp hapsetti ve sonra Mehmed Ha:rzem
şah'dan aldığı emir üzerine ikisini de öldürdü. işte 
bu Gıyaseddin'in ölümü ile Gurlular devleti dahi 
ortadan kalkmış oldu. 

Horasan .tarafında Harzemşah rakipsiz kaldı ve 
Maveraünnehir yalfasına geçti. O zaman Hata'lılar 
kabilesinin arkasında ve Çin hududunda (Keşli Han) 
ın büyük bir topluluğu vardı. Bunlar Hatalı'lar ile 
devamlı düşmanlık içinde idiler. tki taraf da Har
zemşah'ı kendi tarafına çekmek istiyordu. Harzem
şah ise iki tarafa da karışık cevaplar vererek han
gi tarafın galip geleceğine gözünü dikmişti. Ke�li 

F. ı9 
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Han ile Hatalılar'ın muharebeleri sonunda Keşli Han 
galip gelince, Harzemşah dahi Hatalılar'ın üzerine 

hücum etti ve Hatalılar iki büyük kuvvet arasın
da ezilip gitti. Sarp dağlara kaçanlarla Harzemşah'a 
askerlik etmek için sığınanlardan başka, Hata Türk
lerinden hiç_ kimse kalmadı. 

612 senesinde Harzemşah Gazne ve etrafını 
ele geçirdi. Gazne emiri Yıldız, kaçıp Hint tarafı
na gitti. Sonra Dehli hükümdarı olan Kutbüddin 
Aybek'in askeri ile muharebeler etti. Sonunda öldü. 

Hasılı Harzemşah doğu tarafında tek kaldı. Ar
tık eski Selçuklular Sultanları gibi Bağdat'ta adına 
Sultan diyerek, hutbe okutmak ve Halifeyi istediği 
gibi kullanmak arzusundan başka bir isteği kalma-

. dı. Fakat Halifelik divanı bu arzusuna k rşı geldi. 

Bunun üzerine Harzemşah 614 senesinde Bi
lad-ı Cebel tarafına yürüdü. Sa've, Kazvin, Z-zncan, 
Eper, Hemedan, Isfahan, Kam ve Kaşan şehirlerini 
ele geçirdi. 

Azerbaycan ve Eran hükümdarı olan Pehlivan' -
ın _ oğlu Özbek de kendisine itaat ederek, memleke
tinde Harzemşah adına hutbe okuttu. 

Bağdat'ta adına hutbe okutmak ii;in Arap Irak' -
ını da ele geçirmek için askerini yola çıkardı. ön
cüleri Hulvan'a vardı. Onun arkasından gönderdiği 
başka bir fırka da, Hemedan'dan iki üç konak ay
rılmıştı. Fakat o sırada misli görülmemiş bir kar 
yağdığından kendileri ve hayvanları helak oldu. Or
dunun geri kalam da o tarafta bulunan (Perçam
oğulları Türkleri) ve (Hekkar oğulları Kürtler'i) 
yandan arkadan saldırarak çalıp çarptılar, bu suret

le de bir çokları öldü. Soğuktan açlıktan Türk ve 
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Kürtler'in elinden kurtulup da Harzemşah'ın yanına 
gidenler pek azdı. Birçok kimseler bu hadiseyi Ha
life Nasır'ın kerametine verdiler. 

Harzemşah'da bu seferi şom saydı. Tatarlar
dan da korkup · çekiniyordu. Ondan dolayı dönüp 
Horasan'a gitti. Ve 615 senesinde Abbasi Halifesi 
Nasır'ın Horasan'da ve Maveraünnehir'de hutbcler:
den adını kaldırdı. Fakat Herat Harezm ve Semer
kand'da Nasır'ın hutbesi kesilmedi . Çünkü bu şe
hirlerin halkı böyle sözlere kulak asmaclıklarından 
istedikleri kimselerin adına hutbe okurlar ve iste
medikleri zaman kaldırırlardı. 

Sonra Cengiz Han çıktı. Fakat Cengiz ifan 

vak'alarını anlatmaya başlamadan, o zaman Haçlılar 
ile çarpışan Eyyübi devletinin muharebelerini :mla
talım. 

TUHAF BtR VAK'A 

imam Süyiiti "Tarih-i · Hulafa'da" der ki : 582 
senesinde 6 yıldız mizan burcunda toplanmışlardı. 

O sene Cemaziyelahırının dokuzuncu gecesi Ad kav
mine gelen rüzgar gibi şiddetli bir rüzgarla dünya
nın mahvolacağına müneccimler hükmetmi�lerdi. 
Halk mağaralara taşındılar ve rüzgar girecek yer
leri kapadılar ve içerde işlerine su ve yiyecek taşı
dılar ve o geceyi beklemeye başladılar. Halbuki o 
söylenen gece mumların ışıklarını hareket ettirecek 
kadar bile hafif bir rüzgar esmedi. �mirler, münec
cimlerJe alay yollu şiirler söylediler. Tuhaf tesadüf

lerdendir ki 583 senesinde senenin ilk günü hafta 

günlerinin birincisi ve şemsiyye ve farz senelerinin 
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başları olup, güneş ve ay da o burçlarda idiler. O 
sene Selahaddin'in büyük fetihleri oldu. Yine tuhaf

tır ki, (Bercan oğlu) "Elif Lam Mim. Gulibetirrum" 
ayet-i kerimesinin tefsirinde (Beyt-i Mukaddes 583 
senesine kadar Rumlar'ın elinde kalır, sonra onlar 
Mağh1p olur ve Kudüs geri alınır ve kıyamete ka
dar Müsli.iman şehri olarak kalır" dedi ve bunu 
ayet-i kerime'nin hesabından çıkardı. (Şame oğlu) 
dedi ki : "Bercan oğlunun bu dediği şey tuhaf bir 
tesadüften ibarettir. Kendisi bu tarihden çok evvel 
vefat etmişti." 

Bu A.yet-i Kerime cifr ilmi ile uğraşanlar için 
garip bir anahtardır ki, onunla geleceğe dair, bir
çok şeyler meydana koymuşlardır. 

SELAHADDİN EYYOBi'NtN FETtHLERt 
VE MUHAREBELER! 

578 senesi Muharrem'inin 5. günü Sultan Yusuf 
Selahaddin büyük bir ordu ile Mısır'dan çıktı ve 
Haçlılar'ın elinde bulunan şehirlerden önüne gelen
leri yağma edip birçok ganimetler aldı ve Safer 
ayının onbirinci günü Şam'a geldi. 

Onun Şam'a gitmesi üzerine o tarafta bulunan 
Haçlılar Kerek tarafında tarafında toplanmış ol
duklarından, Selahaddin'in kardeşinin · oğlu Şam' da 
kaymakamı ve Baalbek emiri olan (Eyyfıb'un toru
nu ve Şahinah'ın torunu (Ferruh, Şah) fırsattan 
faydalanmak isteyerek, Şam askeri ile yürüdü ve 
Şakif'i aldı. Etrafını da yağma edip, Sultan Selahad
rlin'e müjdeci gönderdi. · 
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Bu Ferruh Şah çok cesur ve yüksek ahlaklı 
bir adamdı. Ancak çok geçmeden öldü. Yerine oğlu 

(Behram Şah) Baalbek emiri tayin edildi. 
Yine o sene Sultan Seliıhaddin Yemen tarafla

rını düzeltmek için kardeşi (Seyfülislam) Yemen'e 
gönderdi. Kendisi de Şam'dan çıkıp Banyas, Gur 
sonra da Beyrut taraflarını vurup, yağma ettikden 
sonra Şam'a döndü. Bir müddet sonra, yine Şam'
dan çıkarak ve Birecik'den Fırat'ı geçip Elcezir'e 
yakasında Habur diyarını ve Nusaybin'i ve Sencer'i 
aldı. 

Kerek prensi, Süveyş denizinde yaptığı donan

mayı bu sene iki kısma ayırdı. Bir fırkası ile (Eyle) 
·
kalesini abluka etti, diğer fırkasını da Arap yarı
madası sahillerini. karıştırmak için Ayzab tarafına 
gönderdi. Araplar ise bu denizde yabancı donanm�
sı görmedikleri için telaşa düştüler. Selahaddin'in 
kardeşi ve Mısır'da kaymakamı olan (Melik Adil) 
Ayzab denizinde hazırlamış olduğu donanmayı ( Hü
sameddin Lü'lü') adındaki perdecisi ile Haçlılar'ın 
o donanmasının üstüne gönderdi. Lü'lü' önce Ey
le'yi sardıktan sonra, donanmanın üzerine gitti çar
pışıp galip geldi. Haçlılar'ı esir etti. Sonra da öteki 
fırkanın arkasına düştü. (Rabığ ) sularında ona 
ulaştı. (Havra) kıyılarında harbe girişti. ço!{ şid
detli bir muharebe sonunda galip geldi . H8.çlılar'ın 
ç_oğunu öldürdü. Bir çoğunu da esir etti. Bazılarını 
da Mine'de öldürülmek üzere Mekkf''ye gönderdi 
geri kalanını da Mısır'a götürüp orada öklüı·dü. 

579 senesi Muharrem'inde Sultan Selahaddin 
Amid kalesini sararak aldı. Sonra (Telli Hqlit) ka
lesi ile Anteb'i zaptetti ve Haleb'i sardı. Halep sa-
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hibi olan Mcvdud'un oğlu İmadeddin Zengi ile ha
berleşip anlaşarak Haleb'e karşılık olmak üzere 
tmadeddin'e Sencar, Nusaybin, Habur, Reka ve Sü
ruç'u verdi. Haleb'in muhasarası sırasında Selahad
din'in küçük kardeşi (Tacül Mi.ilfık Bfıri) yaralanıp 
vefat edince Selahaddin (Halep bize ucuza mal ol
madı) demiştir. 

Sonra Selahaddin Harim'i de Haçlılar'ın elin
den aldı ve Halep vilayetini oğlu (Melik Zahir'e) 
bırakıp, kendisi Şam'a gitti, Muharebeye hazırlanıp 
Cemaziyelahir'in başlarında Şam'dan çıkarak Ürdün 
nehrini geçip Bisan'a gitti. Haçlılar elinde bulunan 
şehirleri yaktı, yıktı harap etti. 

580 senesinde Sultan Selahaddin Şam'dan çıktı. 
Mısır askerleri de Halep ve Kerek'i muhasara etti. 
Ve Kerek'in dış mahallelerini ele geçirdiği halde ka
leyi fethedemediler. Ondan dolayı orasını bırakıp 
Nablüs'e geçtiler. Nablüs'ü yakıp etrafını · yağma et
tiler ve pek çok esir aldıktan sonra Sabasta'ya gitti. 
Orada bulunan Müslüman esirlerini de kurtardı. 

581 senesinde Sultan Selahaddin Musul'u sardı. 
Musul'un sahibi (tzzeddin Mes'udi'nin) elçileri gel
di. Şehruzzüx'u ve etrafını ve Zap nehrinin arkasın
daki şehirleri Selahaddin'e vermek ve Musul ile et
rafında hutbeyi Selahaddin adına okutmak parayı 
da onun adına basmak üzere bir anlaşma yaptılar. 

Sonra Selahaddin Harran'a geldi. Çok ağır bir 
halde hastalandı. iyileştikten sonra 582 senesi baş
larında Şam'a gitti. 

Selahaddin ile Kerek Prensi (Ernat) arasında 
bir uzlaşma vardı. Ernat o sene bir Müslüman kafi
lesini vurup hepsini esir almıştı. Selahaddin aradaki 
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anlaşma gereğince onları bırakmasını istedi. Errta t 
kulak asmadığından Selahaddin eğer muvaffak olur� 
sa Ernat'ı kendi eli ile öldürmeyi adadı. 

Ernat'ın hac kafilesine saldıracağı düşünüldü
ğünden Sultan Selahaddin 583 senesinde ordusu ile 
Şam'dan çıkıp, Kerek'i kusatıp sıkıştırmaya başla
dı. Oğlu (Melik Efdal)  ile Akka üzerine de bir fır
ka asker gönderdi. Melik Efdal Akka ve etrafını 
ya�'llla ederek birçok ganimet malı aldı. 

Selahaddin sonradan Haçlılar elinde bulunan 
Taberiye şehrini ve kalesini sardığı için, Haçlılar 
kumandanı Süvari ve piyadelerini toplayarak Se
liıhaddin üzerine yürüdüler. O da Rebiülahır sonla
rında onlara karşı yürüdü. (Hıttin) denen �·erde çok 
şiddetli bir muharebeye girişildi. 1ki taraf da da
yandı. Selahaddin, ordunun içinde dolaşarak onları 
dayanmaya ve sabra teşvik ediyordu. Asker ise 
onun her emrine boyun eğerek fedakarca harbedi
yorlardı. Bundan dolayı Haçlılar bozuldu. Birçok
ları öldü ve birçoğu da esir oldu. Haçlılar'ın bü
yük hükümdarı ve Kerek Prensi Ernat ve Cübeyl 
sahibi ve onun gibiler, esirler arasında idiler. Ehli 
salip, 491 senesinde oralara gelmişlerdi. O tarihten 
o güne kadar böyle bir felakete uğramamışlardı. 

Muharebenin sonunda Sultan Selahaddin çadı
rına girdi. Haçlıların hükümdarı getirildi. Selahad
din onu yanına oturttu. Ernat'ı da huzuruna çağır
dı. Pek sıcak bir gün olduğundan Selahaddin hü

kümdara ikram olsun diye karlı su içiriyordu. Er
nat'ı da · sözünü bozduğu için azarladıktan sonra 

kalkıp kendi eli ile onu öldürdü ve adağını yerine 

getirdi. 
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Selahaddin sonra Taberiye'ye ciöndü. Aman ala
rak Taberiye kalesini sonra da Akka'yı elde etti. As
kerini fırka fırka ayırıp Nasır'a Kaysariyye, Hayfa 
ve Yafa'yı onlara yakın olan şehirleri� beraber ala
rak pek çok ganimetler elde etti. Akka'}'l, Cübeyli, 
Sayda'yı ve . Beyrut'u amanla harbsiz aldı. Amanla 
kurtulan Haçlılar, Sur şehrinde. toplandılar. Ve kar
şı koymayı düşünmeyip Selilhaddin ile habe.rleştiler. 
Sur'u da teslim etmek istiyorlardı, O sırada Avnı
pa'dan bir Marki hem ziyaret hem ticaret için bir
çok mal doldurduğu bir gemiye binerek Akka lima
nıiıa gelip demir atmıştı. Akka'mn Müsfümanlar ta
rafından alındığını Sur'un da Haçlılar elinde bulun
dÜğunu öğrenince oradan demir alarak Sur'a git
ti. Orada toplu bir halde bulunan Haçlılar'ı şehrin 
korunmasına hazırlanmaları için kandırdı ve şehri 
kuvvetlendirmek için çalışmaya başladı. 

Selahaddin ise Askala�'a gitti. Ondört gün sar
dıktan sonra aman alarak Askalan'ı elde etti. Son
ra askerini yaydı, �mlar da Remle, Darum, Gazze ve 
Natrun ve etrafındaki şehirleri aldılar. 

Selahaddin sonra ordusunu alıp Kudüs üzerine 
yürüdü. Kudüs'te sayısız Hıristiyan vardı. Selahad
din .kale duvarlarını deldirmeye başladı. Ehli salip 
amana ·geldiler. O da erkekler için on, kadınlar için 
beŞ ve her çocuk için ikişer altın verilmek ve vere
meyenlerin esir edilmesi şartı ile aman verdi. Bu 
suretle sarılmış olanlar, kaleden çıkıp Receb'in yir
minci cuma günü Kudüs-ti Şerifi teslim ettiler. Mer
hum Nureddin Halep'de birçok para sarfederek Ku
düs için bir minber yaptırmış olduğundan Selahad
din onu getirterek Mescid-i Aksa'ya koydurdu. 
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SOnra Selahaddin Akka'ya gitti, ordan hareket 
edip Sur'u sardı yukarıda geçtiği gibi Tüccar Mal'· 
ki orayı kuvvetlendirmiş o1duğundan zabtcdeme

yip Şevval'in sonunda Akkiı.'ya döndü. Birinci Ka
nun girmiş olduğu için Akka'da kalarak as!terine 

. izin verdi. Onlar da memleketlerine gittiJer. Selfı.-
haddin dairesinin halkı ve beraberindekiler orada 
kaldılar. 

584 senesinde Selahaddin Akka'da kışladıktan 
sonra Rebiülevvel'de Şam'a gidip askerinin toplan
ması için her tarafa fermanJar gönderdi ve beş gün 
Şam'da kaldıktan sonra oradan çıkarak Humus'un 
batı tarafına geçti, asker de her taraftan gelip top
landı. 

Bunun üzerine toplanan orduya Hısnul Ekrad 
adını verdi ve Haçhlar'ın elinde bulunan şehirler 
üzerine göndererek yağma ettirdi. Sonra kendisi de 
Antartus tarafına gitti, Haçlılar Antartus ile Mer
kap gibi şehirleri boşaltmişlardı. 

Bunun üzerine Selahaddin Lazikiye üzerine yü
rüdü. Lazikiye'yi amanla fethetti, daha sonra as
kerini dağlara yaydı, kendisi de Bekas kalesi üze
rine yürüdü ve birçok kaleleri ele geçirdi. Buralar
da pek çok Müslüman esiri bulunduğundan hepsini 
kurtardı. Haçlılar'dan pek çoğunu öldürdü. Bir ço
ğunu da esir. alarak Antakya tarafına indi. Antak
ya'nın yanında ve Asi nehrinin üzerinde bulunan 
Yeni Köprü denen yerde ordusunu yerleştirdi. 

Antakya Duka'sı (Biment) Antakya'da ve Trab
lus Şam'da bulunan tslam esirlerini salıvermek şar
tı ile anlaşma istedi. Selahaddin bu şartlarla ve se
kiz ay bir müddet için mütarekeye razı oldu. Bir-
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çok Müslüman esirleri kurtuldu, sonra Halep'e gitti. 
(Merdud'un oğlu lmadeddin) in ve öteki Şark as

kerlerinin dönüşlerine izln verdi. Kendisi de Şam'a 
gitti. 

Medine-i Münevvere emiri (Mühennel Hüsey
ni) nin oğlu (EbU Füleyt:e Kasım ) orduda Selahad
din ile beraber bulunduğu için onun bu fetihlerini 
görüyordu. Selahaddin de onunla beraber bulunmak
tan ve onun sohbetinden zevk alıyor ve dediklerinl 
yapıyordu. 

Selahaddin Razaman içinde Şam'a gelince, as
kerin dinlenmesi için orduya izin verilmesi, kendi
sinden istenince "ömür kısadır ecelden de emin d�
ğiliz" diye cevap verdi. 

Kendisi o taraflarda muharebe ile meşgfil bu
lunurken kardeşi Melik A<iil'i de bir ordu ile ehem
miyet verdiği Kerek tara.fına göndermişti. Melik 
Adil, oralarını sarmış sıkıştırıyordu. Askalan alın
dıktan s'bnra, o tarafta bulunan Haçlılar'ın manevi: 
kuvvetleri sarsıldı. Ondan dolayı Kerek ve Şobek kal'
aları ile oraya yakın yerleri teslime mecbur oldu-
lar bu suretle Kerek gailesi de ortadan kalktı. Ra-. 
mazan ortalarında Selahaddin Saft'ı sard;. ve aman
la aldıktan sonra Kerkeb'e gitti. Orasını da Zilkade 
ortalarında aman ile elde etti. Halkım d� Sfır'a gön
derdi. 

Böyle yer yer amanla kurtulanlar hep Sfır'a gi
diyorlar ve orada bir kalabalık toplanmış oluyordu. 
Bu suretle denizden gelen Marki'nin kuvveti d? 
günden güne artmakta idi ve hepsi dini bir muha
rebeye hazırlanıyorlardı. 
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Selahaddin'in Kudüs'ü alması üzerine Kudüs 
patriği, piskopos ve papazlar ile birlikte matem el
bisesi giyip Avrupa'ya gittiler. Şehir şehir dolaşa
rak ve bağıra bağıra ağlayarak Kudüs-ti Şerifin in
tikamını almak için Frenkleri Haçlı seferlerine ça
ğırıyorlardı. 

Bu suretle Avrupa'da umumi bir heyecan mey
-dana çıktı. Kuvveti olanlar harbe hazırlandılar. 
Olmayanlar da malca yardıma başladılar. Kadın
lar bile elmaslarına varıncaya kadar bütün varlık
larını sattılar, bazıları da asker elbisesi giyip ve 
silah bulup Haçlı ordusuna karıştılar. 

Bu suretle A vrupa'nın her tarafında sayısız 
insan ve hesapsız mal toplandı. Haçlılar bayrakları 
açıp karadan ve denizden güruh güruh Kudüs, Ku
'düs diyerek Suriye'ye doğru yola çıktılar. 

öteden beri Haçlı muharebelerinde asılzadeler 
ihtiyacı olan şehirler ahalisine para dağıtarak onla
rın hürriyetlerini satın almakta idiler. Hükümetler 
de şehirlilere daha müsait davranıp asilzadelerin 
nüfuzlarını azaltmaya çalışıyorlardı. 

Fakat asilz'adelerin nüfuzları azaldığı halde, Pa
paların nüfuzu artmakta idi. 

Hatta Almanya imparatoru (Frederik) ,  birkaç 
def'a Papa ve İtalya ile harbetmiş iken sonunda im
paratorluk tacını giymek için ttalya'da Papa ile bu
luşunca, Papa'nın atına binerken üzengisini tuta
cak derecede küçülmeğe mecbur olmuştu. işte o sı
rada Kudüs'ün alındığı haberi A vrupa'ya dehşetli 
bir surette yayılınca Papa kederinden öldü. Bütün 
Avrupa Asılzadeleri Ha�lılar ordusuna katılmak 
için yemin ettiler. Almanya imparatoru ile Fransa 
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kmlı Filip ve tngiltere kralı Rişar da Haçlarını ta
kındılar. 

Filip ile Rişar denizden . gitmişlerdi. Frederik 
ise büyük bir ordu ile karadan yürüdü. Her ne 
kadar Konstantaniyye Kayseri memleketinden geç
mesi için Sultan Selahaddin'e müsaade etmeyeceği
ni bildirmişti. Fakat Almanya imparatoru büyük 
bir ordu ile gelmekte olduğundan Kayser ona mani 
olamadı. Ve imparator Konstantaniyye boğazına ka
dar geldi, ancak Rumlar yiyecek vermek istemedi
ler. Alman ordusu da o yüzden çok sıkıntıya uğradr 
ve oradan Anadolu yakasına geçerek İlerlemeye 
başladı. 

Yukarıda geçtiği gibi Marki'nin kumandasında
ki surda toplanmış olan halk, bölük bölük denizden 
gelen Haçlılar'la birleştikterinden, kalabalık artmış 
ve birçok mal birikmişti. 585 senesinde Saydayı ele 
geçirmek için Sfır'dan hareket ettiler. Sultan Sela
haddin ise ordusunu Merciuyun'da topladı. Sur kar
�ısına da seçkin bir bölük gönderdi. Bunlar Haç
Iılar'ın hareketlerini gözetleyip, Selahaddin'e bildi
riyorlardı. 

Haçlılar, Sur köprüsünden geçmeye başlayınca 
gözetleyen böli.ik Selahaddin'e haber uçurdular. Ay
nı zamanda Haçlılar'ın arkasını bırakmayıp Sayda 
yolu üzerindeki bir dar boğazda, onların üzerine 
hücum ettiler. O bö!ükte çok cesur ve fed�kar yi
ğitler vardı. Öyle şiddetli bir çarpışma oldu ki, onu 
gören gençler adeta ihtiyarlar. O bölükte birçok yi
ğitler şehid oldu. Haçlılar'ın da pek çoğu öldürül
dü. Bir çoğu da esir alındı. Selilhaddin gönderilen 
haberi alınca cesur ordusu ile Haçlılar'ın üzerine 
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yürümüş ise de, daha o gelmeden gözetleme böllioöü 
Haçlılar'ın işini bitirmişti. Yavaş yavaş Avrupa'dan 
gelmekte olan Haçlılar, Sür'dakilere ilave edilince 

meyd•ma gelen· kalabaıık Sur şehrine sığmaz olmuş
tu. Akk§.'yı almak için süvari ve piyadeleri sahil bo
yU ile donanmaları da kara kuvvetlerine yardım 

edebilecek surette, sahile yakın olarak hareket edi· 
yorlardı. Gözetleme bölüğü durumu yine Selahad
-din'e bildirmekle beraber, Haçhlar'ın yanı sıra gi
derek, yandan ve gerider. hücum ediyorlardı. Fa
kat Haçlılar'ın kuvveti pek çok olduğundan bu kü
çük çatışmalara ehemmiyet vermeden yollarına de
vam ediyorlardı. 

Selahaddin onlardan evvel ordusu ile Akka'ya 
tloğru koşmuşsa da Haçlılar ondan evvel gidip, Ak
ka'yı denizden sardılar ve donanmaları da yine de
nizden ablukaya almıştı. Selahaddin de onları sa
rarak (Telli Keysan) da çadırını kurdu. Sağ cenahı
nı (Telli Gıyaziyye) ye, sol kolunu da (Nehri Ca
riye) kadar uzatıp ağırlığını (Safuriye)ye indirdi. 
Askerin toplanması için de etrafa emirler gönderdi. 
Selahaddin'in askerleri dağınıktı. Antakya prensi
nin Haleb'e saldırısını önlemek için bir fırka as
keri, Antakya karşısında bulunuyordu. Trablus -
Şam'daki Haçlılar'a karşı, bir fırkası da Humus'da 
idi. Diğer bir fırkası da Sur karşısında idi. Ve 
Mısır askerlerinin bir miktarı Dimyat ve tskende
riyye'yi korumakta idiler. Sultan karargahına ge
lecek olan kısmı da daha gelmemişti. 

Musul, Diyarbekir ve Elcezire'nin sair taraf
larındaki askerleri gelince, ordu oldukça kuvvet
-lendi. tslam askerlerine yardım karadan geliyordu. 
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Haçlılar ise denizden yardım görmekte idiler. Ara 
sıra büyük, küçük muharebeler yapılıyordu. Sela
haddin Akka'ya yaklaşarak sarılmış olanlara yar
dım edemiyordu. 

Şaban'ın başında Selahaddin Haçlılar üzerine 
yürüyerek, muharebeye başladı ise de akşam olunca 
ara verildi. Asker tabyalı olarak geceledi. Sabah 
olunca tslam ordusu, taraf taraf Haçlılar üzerine 
yürüdüler. Onlar da karşı koydular. Muharebe öğle
ye kadar devam etti. Her iki taraf da dayandı, öğ
leden sonra Selahaddin'in kardeşinin oğlu Takiyüd
din sağ cenahtan şiddetli bir hücumda bulundu. 

· Haçlılar'ı yerlerinden kaldırdı. Bozuldular birbiri
nin üstüne düştüler. Haçlılar'ın pek çok telefatı ol
duğundan Akka şehrinin yarısını boşalttılar. Tayü
yiddin onların yerlerini aldı ve o taraftan Akka'ya 
kadar vardı. tslam askerleri Akka'nın içine girip 
çıkmaya başladılar. Selahaddin de Akka'ya istediği 
kadar asker, yiyecek ve silah soktu. 

Sonra tslam askerleri, Haçlılar üzerine cesurca 
yürüdüler. Haçlılar ise etraflarına hendek kazmak 
suretiyle istihkam yaptılar ve müdafaa hareketine 
karar verdiler. tslam askerleri her ne kadar üzer
lerine gidip . çarpışmak istedilerse de, Haçlılar mey
dana çıkamadılar. Süvariler de üzerlerine gideme
diğinden tslcim askerleri dönmeğe mecbur oldu. 

Ondan sonra her gün bir fırka çıkıp, Haçlı
lar üzerine gider harb ederdi. Haçlılar ise artık 
meydan muharebesinden kaçındıkları için, istihkam
larından ayrılmıyorlar ve müdafaada bulunuyorlar
dı. Bu yüzden akşam olunca tslam askeri geri dö-
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nüyorlardı. Fakat bu hal böyle devam ederken, ·  ts
lam · ordusu artık Haçlılar'ın saldırmaya kalkmaya
caklarından emin oldular ve ihtiyatı elden bırak
tılar. 

Haçlılar'ın ileri gelenleri "daha Mısır asker
leri gelmedi, onlar gelirse halimiz yamandır vak
tiyle çaremize bakmalıyız" diyerek lslam ordusu 
üzerine hep birden hücum etmeye karar verdiler. 
Ertesi gün ki Şaban'ın yirminci günü idi. Sabahleyin 
-erkenden tslam askerinin kimi çadırlarında yayılıp 
keyfetmekte birbirleri ile görüşmek için çadırlar 
arasında gidip gelmekte idiler. Bir kısmı da harb 
yerine gitmek üzere hazırlanıyordu. Tam bu sırada 
Haçlılar toplu bir halde, ordugahlarından dışarı çı
kıp Selahaddin'in kardeşinin oğlu ve sağ cenah ku
mandanı olan (Takiyyüddin Ömer) üzerine hücum 
ettiler. Bu sağ kol geri çekilip, onlara karşı dur
tlu. Kalbde yani ortada bulunan Selahaddin yanın
daki askerin yeteri kadarını, sağ kolun yardımına 
gönderdi. Bu suretle ordunun kalbi zayıf kaldı. Haç
lılar'ın kumandanı bunu fırsat sayarak, blr büyük 
'Süvari fırkası ile ordunun kalbine saldırdı. Ve ön
lerine gelen askere kılıç ve mızrak sallama�a baş
ladılar. Kalbdeki asker onları püskürtmeye yetme
diğinden tslam ordusu bozularak dağıldı. Dayanan
ların çoğu da şehid oldu. Geri kalanlar Selahaddin'
in çadırının bulunduğu tepeye dayandılar. Haçlı
lar önlerine gelenleri hatta Selahaddin'in çadırı ya
nında bir kalabalığı kılıçtan geçirdikten sonra, o te
penin öbür tarafına inip, önlerine gelen tslam as
kerlerini vurup öldürdüler. Fakat arkalarına dön
dükleri zaman arkadaşlarından çok ' uzak kaldıkla-
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rını gördüler. Arkadakiler ise karşılarında bulunan 

Takiyyüddin'den çekindikleri için duraklamaya mec
bur olmuşlardı. Bundan dolayı bütün bütün arka

ları kes!lir korkusu ile geri döndüler. 

tşte o vakit tslam ordusunun sol cenahı, bu 

geri dönen süvari fııkası üzerine hücum ederek çar

pışmaya başladılar. Selahaddin ise dağılmış olan as

kerin arkasından tekrar harbe girmeleri için bağı

rıyordu. Onun sesini işitenler geri döndüler. 

Yanında epeyce kuvvet toplandı, onlarla birlik

te Haçlılar'ın sol cenahında harbe başladı�r. O sı
rada arkalarından gelen İslam askerleri ile 'birlikte 

Haçlılar'ı çevirdiler. Hemen hiç kurtulan olmadı. On 

bin kadarını öldürdüler. Geri kalanı da esir oldu. 

Selahaddin ölülerin cesetlerini, Haçlıların su içtik

leri nehre attırdı. Esirler arasında da üç kadın 

vardı ki, esir oldukları zaman silahlarını çıkarıp 

kadın olduklarını söylediler. O gün Haçlılar'ın tele

fatı pek çok olduğu halde yine sığınaklarına dönüp 

kapanmışlardır. 

Bir ordunun bir yerde çokça kalması neticesi 

oranın havası bozulur. Bu savaşta dökülen kanların 

ve kaldırılamayan leşlerin kokusundan hava çok bo
zuldu ve Selahaddin hastalandı, kulunç hastalığı 

arttı, yürüyemez oldu. Kumandanlar ve doktorlar 

yerin değiştirilmesine lüzum gördüler. 

Bunun üzerine Selahaddin Akka'da bulunan or

duya dayanmalarını ve kendisinin yer değiştirmek 

zorunda kaldığını bildirdikten sonra, Ramazan ba

şında Akka taraflarında yeteri kadar asker bıraka

rak ordusu ile Akka önünden kalkıp (Harube) ye 
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gitti. Haçlılar da Akka ı::trafına yayıldılar orasını 
karadan ve denizden sarduar. 

· 

Sarılanlar arasıra şehrin dışına çıkıp, Haçlılar 
ile çarpışıyorlardı. Müfreze de dışardan onlara ra
hat vermiyordu; bu suretle kış bitti. Selahaddin'in 
hastalığı iyileşti ve 585 senesi başında Şam, Hama· 
ve Humus gibi yakın yerlerden asker geldi .  Sela
haddin de Akka tarafına yüriiyerek, eskisi gibi

(Tellikeysan) da ordu kurdu. Haçlılar'ı oyalamak 
için Selahaddin her gün harbediyordu. Haçlılar ise· . 
hiç usanmadan sığınaklarından onun hücumlarını 
karşılıyorlar ve kendilerini koruyorlar bir taraftan 
da Akka'yı sıkıştırıyorlardı . 

Avrupa'dan gelen Frenkler deniz yoluyla sağlam 
keresteler getirip, ahşaptan altmış arşın boyunda, 
beşer tab!lkalı üç büyük burç yaptılar ve her katını. 

askerle döldurdular, Akka'nın üç tarafına yerleştir

diler ve burçların her katından kale duvarı üstün
deki askerle çarpışıyorlar, kale hendeğini dolduru

yorlar, kaleyi sıkıştırmak istiyorlardı. Neftçiler °' 
burçları yakmak için, kaleden neft ateşleri atıyor

larsa da Frenkler kestestenin üstünü deriler ile kap

layıp sirke ve çamur gibi yanmaya engel olan birta

kım ec'7a ile sıvamış olduklarından, uçucu olan neft 

ateşlerinin o burçlara tesir etmediği görülünce, sa

nlmış olanlarda ümitsizlik başladı. Selahaddin Haç

lıları oyalamak için her taraftan onların üzerine· 

hücum ederken onlar da iki fırkaya ayrılarak bi· 

rini yalnız korunmaya, ötekini de sardırıya ayır

mışlardı. Bu suretle kendilerine yapılan hücumlar· 

bir derece hafiflemişti. Fakat Rebiülevvel'in yirmi· 

sekizinci gününe kadar, sekiz gün arka arkaya mu-

F. 2� 



KISAS-1 FNBlY A IH · 1 

harebe gece gündüz devam etti. iki taıafta bıktı 
usandı Müsfüman ordusu Akka'yı kurtarmaktan 
ümitlerini keser gibi olmuşlardı. O sırada burçların 
lıiri tutuşup, içindeki Frenkler'le beraber yandı, 
öteki burçlardaki askerler de onu görüp kaçtılar ve 
hemen ardı sıra o iki burçta yandı, Müslüman ordu
su geniş bir nefes aldı. 

Bu garip hadisenin sebebi şu idi : Şam ahalisin
den meraklı bir adam öteden beri neft aletlerini top
lar ve yanıp yakmaya elverişli maddeleri elde et
meye çalışırmış. Evvelce onun bu halini bilenler, 
kendisi aleyhinde atıp tutarlarmış. Fakat Allah'ın 
hikmeti bir tesadüf eseri bu sefer sarılanlar içinde 
bulunuyormuş. Burçların Akka dışına konduğunu 
görünce hemen işe başlamış, içi birtakım ecza ile 
dolu birçok kumbara kundakları yapmış ve mancı
nık ile Burcun birine ikibin kadar ateşli bomba 
attırınca burç her taraftan alev almış ve içindeki
lerle beraber yanmış. Sonra geri kalan öteki iki 
burcu da bu suretle yakmış ise de, içindeki askerler 
evvelce savuşup kurtulmuşlardı. Bu adam Selahad- · 
-din'in huzuruna getirildi. Kendisine birçok ihsanlar
da bulunuldu ve birçok çiftlikler verildi isede, hiç 
"birini kabul etmeyerek "Ben bu işi Allah rızası için 
·yaptım karşılığını da ancak Allah'tan isterim" de
miştir. 

Sonra Musul, Diyarbekir ve diğer şark mem
leketlerinden gelen asker Akka kalesi önünde top-
1andıkları sırada, Mısır donanması da imdada gel
mişti, fakat donanmanın yolunu kesmek için A vru
-pa donanması karşı çıktı. Muharebeye tutuşt�lar. 
() sırada Selahaddin de karadan Haçlılar üzerine yer 
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yer hücum ettiği için gerek karada, gerek denizde 
çok şiddetli muharebeler oldu, sonunda Mısır donan
ması Akka limanına geldi ve Müslüman ordusunun 
yüzü güldü. Fakat o sırada ·Alman imparatorunun 
Suriye'ye yaklaştığı havadisi zihinleri karıştırdı. 

Alman imparatoru, Fransa ve İngiltere kralları 
birer ordu ile Haçlı muharebesine katılmışlardı. Bu 
iki kral denizden gitmişlerdi. - Alman imparatoru ise, 
büyük bir ordu ile karadan hareket etmişti. Her ne 
kadar Kostantaniye Kayseri, Alman ordusunun ken
di memleketinden geçmesine izin vermeyeceğini Se
Iahaddin'e bildirmiş ise de, o büyük ordunun Kos
tantaniye önlerine kadar gelmesine Kayser manr 
olmnadı. Fakat Rumlar yiyecek ve içecek vermedi
ği için imparator ordusu geçim sıkıntısına düşmış
tü. Hernasılsa yolunu bulup boğazdan Anadolu ya
kasına geçtiği evvelce söylenmişti. 

Alınan ordusu Anadolu yakasına geçip Kıhç
aslan'ın elindeki araziye ayak bastığı zaman Rum 

hududunda kalabalık bir halde olan üç Türkmen

leri bu ordunun yakasına yapışıp arkadan talan et

mekte ve tekbaşına buldukları Haçlıyı vurup öldü

rüyorlardı. Kış mevsimi gelip çatmış ve her tarafı 

kar kaplamıştı, bundan dolayı Haçlılar'ın çoğu so

ğuktan, açlıktan ve Ti.irkmenler'in saldırısından oldü

ler. Geri kalanı da düşe kalka Konya 'ya yaklaştı. 

O zaman Kılıçaslan'ın oğulları birer şehirde haşir 

başlarına hükUmdarmış gibi, istedikleri gibi hükti.m 

sürüyorlardı. Kor.ya'da bulunan Alpaslan'ın oğlu 

Melik Şah ise, babasının elinden idareyi alarak 

Konya'yı dilediği gibi · idare ediyordu. 
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lmparator ordusunun Konya'ya yaklaşması 

üzerine Melik Şah karşı çıkmış ise de o kalabalığı 

önleyecek kuvveti olmadığından, Konya'ya döndü, 
imparator da ordusuyla Konya'ya vardı. Kılıçaslan'a 

hediyeler gönderdi ve "Sizin memleketinize bizden 

zarar gelmez maksadımız Kudüstür" dediler. Yiye

cek içecek ve diğer eksiklerini satın almak için Kı
lıçaslan'ın izin vermesini istediler, Kılıçaslan da mü

-sade verince her şeyi bol bol satın alıp yediler. Yol 

için lazım olanları da alarak yürüdüler. 
O zaman Adana ve Sis tarafları Ermeni (Le

on'un torunu istefa'nın oğlu Lafon) un elinde idi. 

İmparator ordusu onun topraklarına girince, Lafon 
gelip imparatorla görüştü ve ona boyun eğdi. tm
parator ordusu emniyet içinde Antakya'ya doğru 

yürüdü, yolda bir nehrin kenarında konakladılar. 
1mparator yıkanmak için nehre girdi boğularak öl
<Iü. Müslüman ordusu da onun şerrinden kurtuldu. 

Bu Allah'ın bir 10.tfu idi, çünkü imparator'un 

-ölümünden sonra ordusunun bir kısmı geri döndü, 
geri kalan kırk bin kadarı da Antakya'ya gitmiş 

ise de, içlerinde veba hastalığı çıktığı için büyük 
kayıp verdiler. 

Geri kalanlar Antakya'ya vardıkları zaman 
adeta mezar kaçkını gibi cansız ve ruhsuz bir hal

de · görünüyorlardı. Antakya Prensi onlara ikram 
etti, Akka'daki Avrupa ordusu ile ·birleşmek üzere 
onlara yol verdi. Müslümanlar'ın evvelce zaptettik
leri Cebel'e ve Razıkıyye gibi şehirlerden geçmek 
zorunda olduklarından, Halep tarafında toplu bulu
nan tslam askerleri onların üzerine gidip çoğunu 
-esir aldılar, bir çoğu da yolda öldü. Kalanın !talın-
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tısı da Trablus Şam'a gidip bir müddet orada kal

dılarsa da çoğu da orada öldü. Bin kadarıda deniz 

yolu ile Akka kıyısına çıktılar. Fakat onlarda işe 
yarayacak halde değildi. Deniz yolu ile Avrupa'ya 

dönmek istemişlerse de gemileri batarak hepsi öl

müşlerdir. 

Kılıçarslan, imparator ordusunun ilel_'i gitmesine 

mani olacağını Selahaddin'e vaadetmişti, · fakat im

parator ordusunun ilerlediği sırada oğullan, kendisi

ne isyan ettiği için, elinde birşey kalmadığım bil

direrek acizliğini ortaya koydu. Yukarda geçtiği gibi 
birer kıtada müstakil olmak sevdasına düştüğü gibi, 
Konya' da bulunan · oğlu Melik Şah da idareyi baba
sının elinden alınıştı. 

tmparator'un Konya'dan hareket ederek ilerle

mesi Selahaddin ile kumandanlarına telaş verdiği 
için, bu ordunun Akka'yı saran Haçlılar'la birleşme
den üzerlerine varılmasını kararlaştırmışlardı. Ha

lep tarafınfn korunması için de Halep, Cebele, Lfız

zikiye ve Şizer askerleri birleştirilerek, bir ihtiyat 
ordusu kurulmuştu. 

Cemazielahır'ın yirminci günü Akka'yı saran 
Haçlılar'ın atlısı ve piyadesi sayılamayacak kadar 

çoktu. Hendeklerinden dışarı çıkıp tslam ordusunun 
sağ kanadına ve Mısır'ın emiri, Selahaddin'in kar

deşi olan (Melik Adil) in kumandasındaki Mısır as
kerlerinin üzerine, çok şiddetli bir hücum yaptılar. 

Onları yerlerinden kaldırıp, çadırlarını yağmaya 
koyulmuşlardı. Fakat Mısır askerleri dönüp, çadır

ları içinde dövüşerek onları geri püskürttüler. Haç
lılar onbinden çok ölü vererek bozuldular. O sırada 
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Mısır askerlerine yakın yerde bulunan, Musul asker
leri de muharebeye

. 
karışarak çok iş görmüşlerdi. 

Ertesi gün Selahaddin'e Alman imparatorunun 
ölümü ve ordusundaki perişanlık haberi Halep'ten 
mektupla bildirilince Müslümanlar çok sevindiler ve 
Akka'yı saran Haçlılar'a bir kat daha korku ve ür
küntü gelir diyorlardı. tki gün sonra Haçlılar'a 
Fransız kralını.n baba bir ve İngiltere kralının ana
bir kardeşi olan Kont idaresinde, denizden pek çok 
yardım ve mal geldi, arkadan da yavaş yavaş yar
dim geleceğini haber verdi. Bu suretle Haçlılar'a 
ka1p kuvveti geldi. Kont'un kumandasında yerlerini 

korumaya başladılar. 
ölü cesetlerinin kokusundan ordu karargaqının 

havası bozuldu Selahaddin'in sancısı tuttu. Cemazi
lahır'ın yirmi yedisinde Harube'ye gitti. Kış gelince 
Frenk donanması Akka önünde duramayıp Sur tara
fına ve adalara dağıldılar. Deniz yolu açıldı. Akka 
da bulunan askere de ümitsizlik geldi .587 senesi 
başında muhafızların değiştirilmesine başlandı. Se
lahaddin'in hastalığı dolayısıyla görevlilerin kayıt
sızlığı yüzünden, Akka kalesinden çıkanlar kaleye 
girenlerin üç katı idi. Bundan dolayı Akka kale
sinin kuvveti azaldı. O sene Rebiülevvel'inin oni
kisinde Fransa kralı Filip, asker ve askere gerekli 
eşya ile dolu, altı büyük harb gemisi ile Akka'nın 
önüne geldi. İngiltere Kralı Rişar gelirken, Rum 
Kayser'inin elinde bulunan Kıbrıs adasını da ele 
geçirdi. Akka'ya doğru beş büyük harb gemisi de 
gönderdi. 

Selahaddin A vrupalılar'ın Akka'ya çıkmalarına 
engel olmak için, elde bulunan gemileri hazırlayıp 
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denize açılması için sahilde bulunan Beyler'e emir 
verdi. Beyrut Eıniri (üsamen) Beyrut kıyısında bu
lunan gemil�ri hazırlayarak göndermişti. Bu gemi
ler beş İngiliz gemisi ile karşılaşınca muharebe baş
ladı sonunda galip geldiler. Frenk gemilerini ele 
geçirdiler içindeki erzak ve eşya�ı da ganimet alıpı 
gemicilerini esir aldılar. 

İngiltere ıKralı, Kıbrıs'tan hareket ederek, için
de asker ve mal yüklü yirmi beş parça büyük ge
milerle Cemazielevvel'in önüçüncü günü Akka öni.i
ne geldi. Akka'yı sarmış olan Haçlılar biraz daha 
kuvvet bularak kuşatma işini artırdılar. Süı· şehri
nin sahibi olan Marki de oraya gelip, harb hazırlı
ğına başladı. Yukarıda geçtiği gibi Akka'mn kuv
veti azalmıştı, şimdi de karadan ve denizden sarıl
mış bulunuyordu. içindekilere yardım etmek müm
kün değqdi. Bundan dolayı kaledekiler ümitsizlenerek 
Cemazielahır'ın on yedinci günü aman istediler ve 
Akka kalesini Haçlılar'a teslim ettiler. 

Fransa ve tngiltere kralları arasında benlik ve 
düşmanlık olduğU için uyuşamıyorlardı. Fransa 
kralı Filip kendi askerini Dukasına bırakıp Avrupa'
ya döndü. Akka'mn alınmasından sonra Sfır şehrinin 
sahibi olan Marki de tngiltere kralı Rişar'dan ken
disine zarar gelmesini düşünerek Sfır'a döndü ve 
Haçlılar'ın kumandası tek başına İngiltere kralının 
elinde kaldı. 

Rişar, Akka işlerini yoluna koyduktan sonra 
Haçlı topluluğu ile, Şaban başında karadan Hayfa 
tarafına gitti. Donanması da ordusu ile aynı hizada 
yürüyordu. Müfreze kumandam ve Selahaddin'in 
oğlu olan (Melik Eftal) de cesur kumandanlardan 
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bazıları ile yan taraftan yağmur gibi ok yağdırıp 
.bu orduyu sıkıştırıyorlardı. Ordunun dümdar, yani 
ardçı kısmını vurdula�; kimini öldürüp, kimini de 
esir aldılar. Rişar kendisi gelip ordu arkasını koru
yarak Hayfa'ya oradan da harbederek Yafa'ya geldi. 

Bunun üzerine Selahaddin Remle'ye gidip, ku
mandanlarıyla görüştü, verdikleri karar üzerine ön
ce Askalanı sonrada Remle'yi yıkıp harab ettiler. 
Daha sonra bir ordu ile Melik Adil'i düşmana kar
şı bırakıp, kendisi Kudüs'e gitti. Yiyecek ve baş
kaca lazımlı eşyayı aldıktan sonra Natron'a gidip 
oeadırına girdi. 

O sırada Rişar, yanında az bir kuvvetle Yafa'
dan çıkmıştı. Müslümanlardan bir bölükle karşılaştı, 
yapılan muharebe mağlfıp · oldu, az kaldı esir olu
yordu. Yine o sırada Haçlılar'ın bir fırkası ile bir 
tslam fırkası arasında bir çatışma ::>ldu tsıam toplu
luğu galebe çaldı. tngiltere kralı Rişar, sulh istedi 
ve Melik Adil ile aralarında el\'.iler gidip geldi. Kra
lın kızkardeŞini, Melik Adil, nikahla aldı. Kudüs 
ile Şam'ın deniz kıyısı şehirlerinden Müslümanla
rın elinde bulunan yerler Melik Adil'in Akka ile 
Haçlılar elinde bulunan sahil şehirleri de karısının 
olmak üzere sulh yapıldı. Selahaddin'e sorulunca o 
tla bu andlaşmayı kabul etti, fakat iş meydana çı
kınca piskoposlar ve papazlar bunu kabul etmediler, 
Melik Adil, Hıristiyan olmadıkça kralın kızkardeşi 
<ma varamaz diyerek kararın yürürlüğe girmesine 
·engel olmuşlardı. 

Daha sonra Haçlılar Kudüs üzerine yürümek 
istediler. Selahaddin süvarilerle Renıle'ye gidip 

Frenk ordusuna yaklaştı. Yirmi gün kadar onların 
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hareketlerini bekledi, iki taraf arasında birçok ça. 
tıı�malar oldu hepsincte Müslümanlar galip geldi, son
ra Selahaddin Natrun'a gitti. Kral ordusu da Ku
düs'e gitmek için Zilkade'nin üçüncü günü Yafadan 
Remle'ye yürüdü. tki taraf birbirine yaklaştı, iki or
dudan da muharebe sesleri işiti!iyordu, artık ordu
lar birbirleriyle karşılaşacakları sırada kış bastırdı, 
yağmurlar çamurlar iki tarafın yUrümesine engel 
oldu. Bunun üzerine Selahaddin, yorgun düşen as
kerinin dinlenmesi için dönmelerine izin verdi, ya
nında ancak hususi askeriyle biraz da Mısır askeri 
kaldı. 

lşte o sıralarda idi ki, (Şeyh Maktul) diye bi
linen (Şahabeddin Sühreverdi )  Halep'te öldürülmüş
tür. Bu Şahabeddin Sühre\ �rdi zamanının en büyük 
alimlerindendi. Fahreddin Razi'nin hocası olan 
(Mecdeddin Cebeli) den Maraga'da hikmet ve Usul-u 

Fıkıh okumuş, Felsefe'de Fıkıh usulünde asrının tek 
adamı olmuştu. Çok zeki bir adamdı. tbni Sina 
Meşşaiyye Felsefesini yaydığı gibi, Sühreverdi de 
1şrakiyye Felsefesine dair kitaplar ve risaleler yaz
mıştır. (Simya) denen bir çeşit falcılık ilmini de 
bilirdi. Hatta Acem Alimlerinden onun, sohbetinde 
bulunan bazı kimseler derler ki: "Biz Şeyh Sühre
verdi ile Şam'dan çıkıp (Kabun) köyüne geldiği
mizde, bir Türkmen'in bir koyun sürüsünü güttüğü
nü gördük. Şeyh'e "Efendim biz bir koyun alıp ye
mek istiyoruz", dediğimiz zaman "Yanımda on dir
hem var, onunla bir koyun alınız", diyerek bize on 
<lirhemi verdi. Biz bir koyun alıp giderken o Türk
men çobanının arkadaşı - geldi. "O koyunu. bırakıp 
<laha küçüğünü alın, bu koyunun değeri verdiğiniz 
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paradan fazladır" deyince aramızda söz çoğaldı Şeyh 
"Siz koyunu alıp gidin ben onu memnun ederim'" 
dedi ve Türkmen'in hatırını alacak sözlerle onu 
a'VUttu. Biz epeyce yol aldıktan sonra o da bizim 
arkamızdan yürüdü. Türkmen "Nereye gidi
yorsun" dedi. Şeyh arkasına bakmadığından Türk
men kızarak koştu Şeyh'in sol kolundan tutunca 
Şeyh'in kolu Türkmen'in elinde kaldı, kan akmaya 
başladı. Türkmen bunu görünce kolu yere attı ve 
kaçıp gitti. Şeyh hemen sağ eliyle o kolu aldi bize 
yetişince baktık ki sağ elinde yalnız bir mendil var". 
Sühreverdi'ye bu türlü garip hal)er isnad olunur� 
Halep'te de böyle şaşılacak şeyler gösterdiği riva� 
yet olunur. Hasılı Sühreverdi zamanının Eflatunu 
idi. Tasavvuf ehli halinde görünürdü, etrafında bir
çok talebesi ve müritleri vardı.Halep'te iken ô.lim
ler onu, kanı helaldir diye fetva verdiler. Sultan 
Selahaddin'in oğlu ve Halep Emiri olan (Melik za

hir) onu hapsetti ve babasından izin isteyerek 587 
senesi sonunda Halep kalesinde onu öldürdükten 
sonra asarak herkese gösterdi. Sühreverdi o -zaman 
otuz beş yaşında idi. Cenazesi getirilipte asıldığını 
gören arkadaşları ve ona bağlı olanlar dağıldılar. 
Halep ahalisi onun hakkında iki fırka oldu; Biri zın
dık ve dinsizdir dediler öteki fırkası da sruih ve 
ibadetle meşgul, Allah'a içten bağlı, kerameti mey
rlanda bir adam olarak inandılar. 

588 senesi başlarında adı geçen Marki'yi pa
paz kıyafetinde iki Batıni fedaisi idam etmişlerdir. 
Çünkü bu seferki Haçlı hareketinin çıkmasına se
bep o olmuştur, Müslümanlar'a çok zararı dokun-: 
muştur. Selahaddin onu öldürene onbin altın vere-
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oeeğini vaad etmişti. İngiltere kralı Rişar Akka'ya 

gelince Haçhlar'ın idaresini eline aldığı için Marki'

nin tesiri kalmamıştı. Kendisi Rişar'dan emin olma
dığından Sur'a gidip Rişar'ın aleyhinde bulunmaya 
başlamıştı. Hatta Rişar'a "Sen şöyle hata ettin, böy

le tedbirsizlik yaptın, sen İsa ordularının kumandan
lığına layık değilsin" diye acı acı haberler gönder
miştir. 

Batıniler'in reisi olan (Sinan) Selahaddin'in 
vaad ettiği onbin altını duyunca iki fedai göndermiş, 
bu fedailer, Papaz kıyafetine girip Sı1r'a gitmişler. 
Altı ay kadar Hıristiyan usulüne göre Kiliselerde 
ibadet ederek Marki'nin ilgisini çekmişler bu sı· 

rada fırsat bulup Marki'yi katletmişler, kendileri 
de hemen tutularak öldürülmüşlerdir. Llıkin Marki 
1ngiltere kralının karşısında bulunduğu ve Sfır'da 
bulunduğu zamanlar, serkeşlik ettiği Rişar'ın da ona 
karşı soğuk davrandığı birçok kimseler tarafından 
bilindiğinden onu Rişar'ın öldürdüğüne inananlar 
-çok olmuştur. 

Her ne hal ise Marki'nin öldürülmesi hem Müs
lümanları hem de Rişar'ı sevindirmiştir. Marki'nin 
yerine de Fransız Kontu geçmiştir. Yukarıda geç
t iği gibi Selahaddin bir tarafa çekilmişti. Yanında 

hususi askerleriyle biraz da Mısır askeri vardı. Ri· 
şar bundan faydalanmak isteyerek Kudüs üzerine 
yürüdü ve Kudüs'e. iki saatlik bir yere kadar geldi. 
Selahaddin ise kale burçlarını kumandanlara tak
sim ederek şehrin kumandasını emniyet altına al
dıktan sonra takım takım çıkardığı çeteler, arı ko
vanından boşalan sürüler gibi yer yer saldırarak, 

1-Iaçlılar'ı şaşırttılar. Daha ileri giderlerse daha bü-
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yük be.lfilara uğrayacaklarını anlayarak geri döndü

ler lslam ordusu da arkalarına düşüp, Rişar'ın or
dusuna çok zarar vermişlerdir. 

O sırada Selahaddin'in oğlu Melik Efdal ve 
kardeşi Melik Adil, Elcezire tarafından dönmüşlerdi. 
Şark aske1·leri de yavaş yavaş gelerek Şam'da bir

çok asker toplanmıştı. Rişar artık oralarda dolaş
maktan vaz geçerek Akka'ya döndü. Selahaddin de
fırsatı kaçırmayıp hemen Yafa'ya gitti, oradaki 

Haçlılar'ı kırıp geçirerek Receb ayının yirmisinde
Yafa'yı ele geçirdi. 

Rişar artık Kudüs'ün, Selahaddin'in elinden alı
namayacağına inandı. Bir mütareke yapmak için 
Melik Adil'in aracılığını istedi, o da kardeşi Selfı.had
din'e işi arzedince Selahadd in kabul etmek istemedi,. 

fakat kumandanları askerin yorgunluğundan ve 

harçlıkları kalmadığını öne sürerek mütarekeyi doğ
ru buldukları için, Selahaddin de istemeyerek onla

ra uydu. Akkü'dan Yafa'ya kadar olan kıyılar Hı
ristiyanların el inde kalmak Kudüs ve başka ziyaret 

yerlerine gidip gelmeleri için, izin verilmek üzere 

Şaban'ın yirmibi rinci gününe tesadüf eden Eylül'ün 

ba�ınctan itibaren üç sene üç ay müddetle denizden 

ve karadan bir mütareke yapıldı. Selahaddin tara

fından Batıniler'in elinde bulunan Haçlılar tnrafın

dan da Antakya ve Trablus Şam gibi yerlerin mü
tareke şartlarına girmesi istendi.  

Bunun üzerine Selahaddin Nablüs, Bisan, Kev

kep ve Taberiye taraflarını gözden geçirmek iÇitl' 

Şam'a gitti. (Emir Bahaeddin Karakuş Esedi'yi ) 

Mısır'a gönderdi sonra Beyrut'a geldi. Antakya Du

kası ( Biment ) de oraya gelince Selahaddin ona ik-
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mm etti, sonra Şam'a gitti, askerin dönüp dinlen
melerine izin verdi, oğlu Melik Zahir'i de Halep'e 
gönderdi .  

BOYOKLERiN VEFATI 

( Eyyfıb'un torunu ve Şahinşah'ın oğlu Melik 
Muzaffer Takiyyuddin Ömer) kendisine amcası ta
rafından Fırat'ın beri tarafında kesin bir haraçla 
verilmiş olan Harran ve başka şı:hirlerin işlerini 
yoluna koymak için o tarafa gitmişti. Bazı kom
şu şehirleri de ele geçirmek için (Beydemir) in elin
deki Malazgirt'e varınca hastalandı. 587 senesi Ra
mazan'nının sonuna onbir gün kala bir Cuma günü 
vefat etti. Oğlu (Melik Mansur) onun cenazesini 
gizlice götürüp Hama dışında gömmüştür. Takiy
yuddin cesaretli, faziletli bir kimse idi. Eyyfıbi ha
nedanının kuvvetli bir kolu idi. 

Aynı gün Laci'nin torunu ömer'in oğlu '(Hü
sameddin Mehmed) de vefat etti. Annesi (Eyyfıb'un 
kızı Sittüşşam} yani Şam hanımı idi. Bundan do
layı Selahaddin bir günde erkek ve kızkardeş ço
cuklarının ölümleriyle kederlendi. 

Konya'da Anadolu tahtına oturmuş olan (Sel
çuklu tzzeddin Kılıçaslan) 580 senesi Şaban'ının or
talarında vefat etti. Hükümet müddeti 37 senedir. 
Adaletli ve siyaseti güzel kuvvetli bir hükümdardı. 
Kayseri'yi ve Sivas'ı Danişmendliler'in elinden aldı, 
hükümetinin çevresını genişletti. thtiyarlayınca 
memleketlerini oğulları arasında taksim etti. 

Tokat'ı oğlu (Rükneddin Süleyman) a, Konya'yı 
(Gıyaseddin Keyhüsrev)e, Ankara'yı (Muhiddin) e, 
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Malatya'yı (tzzeddin Kay�erşah) a, tlistin'i (Muhi
süddin) e, Kayseri'yi (Nureddin Mahmud) a, Sivas'la 
Aksaray'ı da (Kutbuddin Melik Şah) a, Niksar'ı da 

başka bir oğluna Amasya'yı kardeşinin oğluna ver

mişti. 

Fakat oğulları tek başlarına hüküm sürmek 

istediklerinden, babalarının sözünü dinlemez oldular. 
Bir oğlu Kutbuddin Melik Şah zorbalıkla Konya'mn 

idaresini eline geçirdi ve babasının elini işten çekti.  

O da ziyaretle vakit geçınnek için bir oğlundan 
öbürüne gidip dolaşıyordu 

Bergolu'da bulunan oğlu Gıyaseddin Keyhüs
rev, asker toplayarak babası ile gidip Konya'yı ele 
geçirdi. Arası çok geçmeden Melik Şah' da öldü. 
Gıyaseddin Konya'da hükümetin başında kaldı ise 
de kardeşi ve Tokat'ın sahibi olan Rükneddin Sü

leyman, Sivas'ı aldıktan sonra Kayseri ve Aksa

ray'a gitti, sonra da Konya'yı sararak zaptetti. Gı
yaseddin Şam'a oradan da Kostantaniyeye kaçtı, 
Rükneddin de Konya tahtında yerleşti,  daha sonra
ları Rükneddin bütün kardeşlerine galebe çalarak, 
babasının memleketlerinin hepsini ele geçirmiştir. 

SULTAN SELAHADDtN'tN VEFATI VE 

MELiK EFTAL'tN TAHTA ÇIKIŞI 

Eyy(ıb'un oğlu Sultan Yusuf Selahaddin 57 ya

şında Şam'da 589 senesi Safer'inin 27. Çarşamba gü
nü sabah namazından sonra vefat etti. (Allah gani 

gani rahmet eylesin) Saltanat müddeti 24 sene ka
dardır. Namazı vaktinde ve cemaatle kılardı. Fıkıh 
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okumuştu. Çok zamanlar Hadis-i Şerif dinlerdi. ln- · 
saniyyetli, sabırlı, yumuşakbaşlı ve alçakgönüllü idi. 

Hasılı· güzel . ahlak sahibi şanlı bir Sultandı. ölümü

ne Mısır, Şam ve bütün bilad-ı tsıam ağladı Şam 
halkı günlerce matem etti. 

Büyük oğlu ve veliahtı olan (Melik Efdal Nu

reddin Ali) Eyyfibiler tahtına çıktı, üç gün üç gece 
camide kapanıp, matem etti. 

Selahaddin'in ikinci oğlu (Melik Aziz İmaded
din Osman) Mısır'da, üçüncü oğlu da (Melik Zahir 
Gıyaseddin Gazi) Halep'te vali idiler. Basra'da da 
dördüncü oğlu (Melik Zahir Hızır) bulunuyordu. 
Kerek ve Şobek tarafları kardeşi Melik Adil'in ma
likanesi idi. Selahaddin'in vefatında Melik Adil Ke
rek'te idi. Elcezire kıtasında da arazisi vardı. 

MELtK EFDAL'tN SALTANAT DEVRt 

Eyyfibiler devleti gittikçe büyüyerek Ahlat hü
kümetini dahi elde etmek üzere idiler. Ahlat hüküm
darı olan (Beytimur) Sultan Selahaddin'den korkup 
endişe ediyordu. Selahaddin'in vefatını işitince çok 
memnun oldu, hükümdarlık şanına yakışmayacak 
şekilde de şenlikler yaptı. Halbuki kendisi hüküm
dar sülalesinden değildi. Sekmanoğulları'ndan, · Ah
lat hükümdarı olan Şahremen'in kölelerinden biri 
idi, 579 senesinde Şahremen ölünce Beytimur Mi
yafark'ın kale muhafızı idi. Efendi'sinin ölümünü 
işitince Ahlat'a gitti, asker ve ahali de· kendisini 
iyi karşıladıkları için hemen hükümetin idaresini 
eline alınıştı. Kendi yoldaşlarından ve Şahremen'in 
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'kölelerinden (Hezar Dinari) öteki kumandanlardan 
hepsinin büyüğü idi. Beytimur ona itibar gösterdi, 
hatta (Ayna) adındaki kızını da ona verdi. Hezar 
Dinari ise hükümdar olmak istiyordu. Seliihaddin' -
in vefatından iki ay sonra kayınp<!derini öldürerek 
Ahlat hükümdarı olmuştur. 

(İmadeddin Zengi) torunlarından Musul emiri 
(izzeddin Mesud ) da Selaharidin'in vefatını işitince 
Eyyüb'un oğlu Melik Adil'in Elcezire'deki memleket
lerini elde etmek için kardeşi ve Sencar emiri olan 
Mevdud'un oğlu İmadeddin Zengi ile mektuplaşarak 
ordusu He (Harran) tarafına gitmişti. Melik Adil de 
o tarafa · geldi. Sultan Efdal de Adil'e yardım için 
bir ordu hazırlayarak gönderdi, fakat izzeddin Me
sud şiddetli bir isale tutulduğu için ordusunu kar
deşi imadeddin'e bırakarak Musul'a gitti ve Sela
haddin'in vefatından altı ay sonra da öldü. 

Sultan Efdal tahta çıkınca (tbni Esirin oğlu 
Ziyaeddin'i) kendisine vezir yaptı. Ziyaeddin onun 
istediği gibi iş gördüğünden sevgisini kazandı, fakat 
Selahaddin'in kumandanları böyle, birden bire en 
büyük mevkie çıkmış olan veziri küçük görüyor
lardı. 

Bunu sezen Ziyaeddin, Sultan Efdal'i doldura
rak babasının kumandanlarını devlet hiimetinden 
çıkardı, onların kimi Haleb'e, kimi de Mısır'a git
tiler. Bu suretle Selahaddin'in büyük kwnandanlan 
Mısır'da toplandı. Mısır Meliki olan Selahaddin'in 
oğlu Aziz · onlardan cesaret alarak bağımsız olmak 
sevdasına düştü, kumandanlar bu suretle iki karde
şin arasını açriıış oldular. 
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Bunun üzerine Melik Aziz, 590 senesinde Mı
sır'dan çıkıp Şam'a giderek Sultan Efdal'i sardı. 
Efdal ise amcası Melik Adil ile kardeşi ve Halep 
ernhi olan (Melik zahir) den ve Hama Emiri (Ta
kiyyuddin ömer) in oğlu Melik Nasuriddin Muham
med) den yardım istedi. Onlar da Şam'a gelerek iki 
kardeşi barıştırdılar. Melik Aziz'e Kudüs ile çevre
sini Zahir'e de Cebele ile Razıkiyye'yi ve Adil'e Mı

sır'daki eski yerleri verilmek üzere anlaştılar ve 
bu karar µzerine hepsi yerli yerlerine döndü. 

Melik Efdal, evvelce gizli içer ve eylenirdi, bun
dan sonra işi açığa vurdu. Devlet işlerini vezirine 
bırakarak, kendisi gece gündüz sazlı sözlü işrete 
daldı. Sonra hepsinden tövbe etti · ve Mushaf-ı Şerif 
yazmaya başladı, fakat devlet işlerini yine . veziri 
istediği gibi idare ediyordu. 591 senesinde Melik 
Aziz, tekrar gidip Şam'ı sardı, fakat kumandan

jılrından bazıları Sultan Efdal tarafına döııdüler, 
Aziz de bunun üzerine, kendisine sadık kalan as
kerle Mısır'a döndü. Efdal ile Adil de onun arkamıı 
takip ederek Belbis'e kadar gittiler. Aziz Belbis'de
bir fırka asker bırakmış olduğundan orada durak
ladılar. Adil ise gizlice Aziz ile mektuplaşıyordu. 
sonunda bazı alimlerin aracılığı ile Kudüs ile çev
re�i Efdal'in olmak Adil de Mısır'daki arazisini kul

lanmak şartıyle Aziz'in yanında kalmak üzere an
Jnştılar. Bunun üzerine Melik Adil, Mısır'da kaldr 
Efdal de �am'a geldi. 

O sene Kuzey Afrika'nın �ııltan'ı olan {Abdfü· 
mü'min'in tol".llnu ve Yusuf'un oğlu Emirülmü'minin 
Yakup) Endülüs'de Avnıpalılar'la büyük bir muhare
be yaptı, harbi kazandı tslam as�erleri de pek çok 

P. lif; 
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ganimet malı aldılar. Sonra Kurtuba'nın kuzey ta
rafında yine büyük bir muharebe oldu, yine Frenk
ler bozulup tslam ordusu galebe çaldı. 

Muvahidin devleti Endülüs'de din düşmanları ile 
şiddetli muharebeler yaparlarken, EyyCıbi devletinin 
kUmandanlanrun böyle birbirleriyle uğraşmaları 
üzülecek �Y idi. 

Nihayet Şam alınarak bütün Şam �birleri Me
lik Adil'e verilmek, hutbe ile para basmak hakkı 
Efdal'in olmak üzere · Aziz ile Adil arasında bir and
Jaşma yapıldı. 

-593 senesinde her ikisi birlikte Şam'ı sardılar 
içerden peyledikleri adamlarla kale muhafızları ka
pılan açtılar. Melik Aziz, Ferec kapısından · Melik 
Adil de, Torna kapısından şehre girince Efdal şehri 
teslim etmek zorunda kaldı ve ona (Sarhad) ara

zisi verildi, o da gidip orada yerleşti. Sultan Aziz 
ile Melik Adil aralarında yaptıklan anlaşmaya uya- · 
rak Sultan Aziz, Şam ülkesinde de hutbeyi kendi 
adına okutup, parayı da kendi adına basmak üzere, 
Şam · ülkesini Melik Adil'e verip Mısır'a döndü. 

AZiZ'tN SALTANAT DEVRİ 

Sencer, Habur, Nuseybin, Vereka emiri olan 
(Mevdud'un oğlu İmadeddin Zengi) 594 �enesinde 

vefat edince yerine oğlu (Kutbuddin Mehmed) çık· 
tı, fakat amcazadesi ve Musul emiri olan Nureddin 
Aslanşah Nuseybin'i onun el�nden aldı. O da Meli� 
Adil'den yardım istedi. Melik Adil o tarafa gidince 
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· .Aslanşah Musul'a döndü. Kutbuddin de Nuseybin'i 
zaptetti. 

Yine o sene, Ahlat hükümdarı olan Hezar Di
nari öldü. Kendisinin yoldaşlarından ve Ermeni kö
lelerinden (Kutluğ) yedi gUn kadar hükümeti zap
tetti, fakat ahali ayaklanarak, devletin büyükleri 
kalede hapis bulunan Beytimur'un oğlu Mehmed'i 
Ahlat hükümdarlığına çıkardılar ve (Melik Mansür) 
diye de lakaplandırdılar. Şehremen'in katibi olan 

(Kutluğ) adındaki kumandan ona Atabey oldu. 
Bu sırada Haçlılar'ın bir fırkası denizden gele

rek Beyrut'u zaptettL Melik Adil de Yafa'yı ele ge
çirdi ve kalenin koruyucusu Haçlılar'ı öldürdü. Son
ra Haçlılar (Tinin) üzerine yürüdüler. Aziz de ordu
su ile Mısır'dan gelip Melik Adil ile birleşince Haç
lılar Tinin'den çıkıp gittiler. 

Sultan Aziz askerinin çoğunu Melik Adil yanın
da bırakıp işleri de ona havale ederek Mısır'a gitti. 
Haçlılar mütareke istediler, Melik Adil ile arala
rında üç sene mütareke andlaşması yapıldı. Melik 
Adil Şam'a döndü. 595 senesi Muharreminin 27. 
gecesi Sultan Aziz vefat etti. Hükümet müddeti altı 
seneye yakındır. Vefatında 27 yaşını geçmişti. Cö
mert, adil ve merhametli idi. 

Mısır kumandanları içinde sözü geçen (Fahret
tin Çıharkes) Sultan Aziz'in 9 yaşında olan oğlu 
·(Melik Mansur Muhammed) i  babasının tahtına oturt
tu. öteki kumandanlar da ona Atabey olmak üzere 
Sarhat'da bulunan Efdal'i çağırdılar. 

Efdal kıyafet değiştirerek 19 süvari ile Belbis'e 
geldi. Melik Mansiir bütün kuınandanlart ile onu 
karşıladı, fakat Çıharkes ondan ayrılarak ve yanı-



3Z4 KISAS·I l!NBtY A lll . 1 

nada bir kısım asker alarak Şam'a doğru yol çıktı 
'Ve işi .. Melik Adil'e yazdı. Melik Adil ise o zaman 
Mardin'i kuşatmaya çalışıyordu. Halep emiri olan 
Melik zahir Efdal'e haber gönderip Şam'a gitme
sini bildirdi, Efdal de Şam üzerine yürüdü. Fakat 
Melik Adil bunu, işitince ondan iki gün evvel ko
şup Şam'a vardı. Sonra Efdal gelip Şam'a hücum 
edince, muharebe başladı, Halep'den de Melik zahir 
gelerek Şam'ı kurattılar, şehirde erzak azaldığı için 
Melik Adil Şam'ı teslim etmek üzere idi, fakat o 
sırada tesadüfen Melik ZB.hir'in sevdiği (Aybek) 
adındaki kölesi kayboldu. zahir bundan dolayı çok 

üzüldü. Şehrin içinde olmak ihtimalini düşünerek 
adam gönderdi. Melik Adil ise işi anlayınca Melik 
ZB.hir'e "Senin köleni Şükrüni,in oğlu Mahmud ayar
tıp kardeşin Efdal'e göndermiş" diye gizlice haber 
gönderdi. Melik zahir Mahmud'u tutturdu, köle de 
onun yanında bulundu. zahir kardeşi Efdal'e gücen
diği için 596 senesinde kalkıp, Haleb'e gitti. Melik 
Efdal yalnız kaldıği için Mısır'a döndü. 

Melik Adil muhasaradan kurtulduktan sonra, 
askerini toplayarak Efdal'i takibe başladı ve Belbis'e 
varınca Efdal ile karşılaştı muharebe sonunda dö
nüp Kahjre'ye kapandı. Melik Adil'de Kahire'yi sa• 
np sıkıştırınca Efdal çaresiz kalıp Mısır'ı teslim et
ti, sonra gidip Sarhad'da yerleşti. Melik Adil bir 
milddet Melik Mansür'un Atabeyi olarak, Mı
sır'da kaldı, sonra onun adını hutbeden çıkararak 
hutbeyi, kendi namına okuttu ve Mısır saltanatında 
müstakil kaldı. Sonradan MansUr'u Mımr'dan çıkar
dı, o da annesi ve kardeşleriyle beraber Haleb'e gi
dip amcası Melik zahir'in yanında yerleşti. 
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Melik zahir de Adil'e boyun kesti, Haleb'dp 
onun adına para bastırıp hutbe okuttu. Melik Adil  
ne tarafa giderse, Haleb'iri 500 sUvarisinin yanında 
bulwımasını teklif etti, Melik Zahir de kabul etti. 
Bununla beraber Melik Zahir, Adil'den tamamiyle 
emin olamadığından 597 senesinde Halep . kalesini 
kUvvetlendinnekle meşgul öldu . 

Melik Adil'in oğlu (Melik Kamil) Mısır'da, ba
basının yarimda bulunuyordu. Babası bir sefere ve
ya bir tarafa gidince, onun yerinde kaymakam ve 
Sultan vekili olarak kalıyordu. öteki oğlu (Melik 
Muazzam Şerafeddin tsa) Şam'da öteki oğlu (Me

lik tbrahim) doğu tarafında bir diğer oğlu (Melik 
Evhad Necmeddin Eyyüb) de Meyyafarkin'de ve bir 
başka oğlu (Melik Hfıfız Nureddin Aslanşah ) da 
Ca'ber kalesinde vali idiler. Hama emiri ve Melik 
Adil'in damadı olan (Takuyiddin'in oğlu Melik Man
SU.r) 598 senesinde Haçlılar'la pek çok muharebeler 

yaparak muzaffer olmuştur. 
Re's-ı Ayn, Süruç, Yıldız Kale, hep Melik Ef

dal'in elinde iken o sene Melik Adil onlan elinden 
alıp, yalnız Simsat'ı bıraktı. Efdal bunların geri 
verilmesi için çok yalvardı ise de, fayda vermedi. 
Efdal de gücenip Simsat'ta hutbeden Adil'in adını 
kaldırarak, Anadolu ülkesinin hükümda1-ı olan (Sel
çuklu . Kılıçaslanoğlu Rükneddin SUleyman )  adına 
hutbe okuttu. Sencar emiri (Kutbuddin Zengi) 600 
senesinde Adil'in adına hutbe okuttu. Bu hal amca
zadesi ve Musul hükümdarı olan (Nureddin Aslan
şah) a ağır geldiği için Nuseybin şehrini Kutbuddin'
in elinden aldı. O da Şam valisi olan (Adil'in oğlu 
Melik Eşref) e şikayet etti. Melik Eşref Elcezire'ye 
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doğru ilerledi ve Meyyafarkin'in sahibi olan kar
deşi Melik Evhad'ı çağırdı birlikte Aslanşah üze• 
rine yürüdüler, muharebede Aslanşah'ın askeri bo
zuldu, kendisi 4 süvari ile Musul'a can attı. Kutbud
din de gidip Nusaybin'i aldı. 

AVRUPALILAR'IN KOSTANTAN1YE'Y! 
1ST1LA ETMELER! 

Yukanda geçtiği gibi Almanya imparatoru. 
Fransa ve İngiltere kralları, birçok askerle Haçlı 
muharebesine katılmışlardı. İmparator bir nehirde 
boğulduğu . için, ordusu bozulmuştu. Fransa kralı or
duya döndüğünde İngiltere kralı Haçlılar ordusuna 
kumanda etmekte idi. Selahaddin ile hayli çarpışmış
larsa da Kudüs'ü alamamışlardı. Ancak Şam ülke
sinde bir miktar yer alarak Selahaddin ile mütare
ke yapmışlar ve Hıristiyanlar'ın ziyaret yerlerine 
gidip gelme şartını, mütarekeye bir madde halinde 
koyarak dönmüştü. 

Asıl maksatları ise Kudüs'ü feth etmekti. Papa 
bu mütarekeden memnun olmadı. Büyük hükümdar
ları tekrar H;açlılar'la birlikte harb için teşvik et
tiysede fayda vermedi, fakat Fransa ve öteki Av
nıpa memleketlerinin asilzadelerinden birçoğunu 
davet etti. Onlar da Mısır alınmadıkça Şam Ulke
sinde layıkıyle iş görülemeyeceğini anladılar ve önce 
Mısır'ın zaptını kararlaştırdılar. Venediklilerden ge
rektiği kadar gemi kiralayarak, bir donanma mey
dana getirdiler. 
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O srıada Kostantaniye Kayseri tahtından imli
rildi. Oğlu Haçlılar'ı Kostantaniye'ye çağırdı ve ka
tolik mezhebiyle Ortodoks mezhebini birleştireceği
ne dair söz verdi. Frenk donanması Şam ülkesine 
giderken 599 senesj içinde, Kostantaiye'ye geldi ve 
şehri sararak aldı. Kayser'in oğlu taahütlerini ye
rine getiremedi. Rumlar kendisine kızdıkları için 
onu öldürdüler, babası da kederinden öldü. Avrupa 
ordusu şehri yağma etti, yarısını da yakarak yok 
etti. Rumlarca manevi değeri ola nbirçok antika
ları kırıp parçaladılar. Kendi içlerinden birini de 
Kostantaniye imparatorluğuna seçtiler. Fransız asil
zadeleri de Kayserliğe bağlı olan şehirlerin çoğunu 
aralarında taksim ettiler, Venedikliler ise, sahilleri 
ve adaları · ele geçirmişlerdi. 

İşte (Kostantaniyye'de Latin imparatorluğu) 
dedikleri kayserlik budur. 

Bir Marki de Selanik tarafları ile Yunanistan'ın 
bir kısım topraklarını birleştirip bu imparatorluğa 
bağlı olmak üzere müstakil bir hükümet kurnn$ır. 

Tahttan uzaklaştırılan Kayser hanedanı tznik'te 
bir kayserlik kurdular. Evvelce Kostantaniyye'de 
tahta oturmuş olan bir hanedan da, Trabzon'da baş-
ka bir kayserlik vücuda getirdi. , 

Bu Latin imparatorluğu 57 sene kadar hüküm 
sürdükten sonra tznik'te kayser bulunan (Mişel 
Paleoloğ) Cenevizliler'in yardımı ile Kostantaniyye'
yi geri aldı ve Latin imparatorluğunu yok etti. 

Papa'nın teşvikleriyle Haçlılar'ın Şam ülkesine 
hücum ettikleri sırada, ispanya Hıristiyanlar'ı ile 
Müslümanlar arasında muharebe devam etmekte 
idi. Mekke-i Mükerreme emiri (Katadetül Hüseyni) 
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ve Medine-i Münevvere emiri (Kasımül Hüseyni'nin 

oğlu Salim ) birbirleri aleyhine asker göndererek, 

dövüşüp duruyorlardı. Abbasi Halife'si de etraftaki 
İslam Beyler'i ile uğraşarak hükümetini genişletme
ye çalışıyordu. Avrupa'da İslamlar aleyhine açıl

mış olan bu dehşetli din muharebesi ile uğraşan an
cak, batıdaki Muvahhidin devleti ile Mısır ve Şam'
daki Eyyfıbiler devleti idi. öteki tslam hükümdar
ları birbirleriyle uğraşmakta idiler. 

KONYA SALTANATINDA MEYDANA 

GELEN DEGtŞtKL!KLER 

Yukarıda geçtiği gibi Kılıçaslan'ın ölümüyle oğ
lu (Melik Gıyaseddin Keyhüsrev) Konya'da baba
sının tahtına oturmuştu. Tokat valisi olan kardeşi 
(Rükneddin Süleyman' Şah) Konya'yı alınca . Key
hüsrev oradan kaçarak Haleb'e gitmişti. 

Fakat (Selahaddin'in oğlu Melik zahir) kendi
sine iltifatta bulunmadığından, diyar diyar dolaşma
ya başlamıştı. Kostantaniyye'ye gelince, kayser ken
disine iyi muamelede bulunmuş ve Rum asilzadele
rinden bir Bey'in kızıyla evlendirmişti ki, o Bey'in 
Kostantaniyye civarında bir kalesi vardı. Yukarıda 
geçtiği gibi Avrupalılar Kostantaniyye'yi alınca Key. 
hüsrev kayınpederinin kalesine sığınmıştı. 

Kardeşi Rükneddin ise bütün kardeşlerine ga
lebe ederek, memleketlerini ellerinden almıştı, fa
kat (Engürü) yani Ankara valisi olan kardeşi (Mu
hiddin) ona karşı koyunca birçok seneler Anka
ra'yı muhasara altında bulundurdu. Ankara'da yi-
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_yecek kalmadığından 599 senesi sonlannda kardeşi 
.aman dileyerek kaleyi teslim etti. Rükneddin ama· 
..runa bağlı kalmayıp kardeşini öldürdü, 5 gün son
ra da kulunç hastalığına tutularak 600 senesi için
·de öldü. Yerine oğlu Kılıçaslan geçti. Fakat kü
·Çük olduğu için, Uç Türkmenler'i onu kabul etme
_yip (Gıyasettin Keyhüsrev) e  haber gönderdiler. Bu
nun üzerin� Keyhüssev 601 senesi içinde Konya'ya 
·gitti, asker ve ahali ona biat etti, o da Selçuklu
lar tahtına Konya'da oturarak, Anadolu'yu zaptet
miştir. 

Gıyaseddin, sonradan Antakya'yı sardıysa da 
alamadan Konya'ya döndü. Fakat Antakya'nın etra
fındaki dağların uygun yerlerine yeteri kadar as� 
ker bırakıp dışardan Antakya'ya yiyecek girmesini 
<Jnledi. 

603 senesi içinde Antakya ahalisi olan Rumlar 
yiyecek sıkıntısına düşünce Haçlılar'a "Hadi çıkın 
Müsllimanlan def'edin" dediler. Frenkler ise bu tek
lifi kendilerini şehirden çıkarmak için Rumlar'm bir 
hiylesi olduğunu zannettiler. Aralarında büyük dö
·ğüşme ve vuruşmalar oldu. Rumlar tslam askerle
rini davet ettiler, Müslüman ordusu da Rumlar'la 
birleşip Frenkler'e hücum edtnce bozulup kaleye gir

·diler. Bunuiı üzerine Gıyaseddin bir miktar askerle 
��onya'dan gelip Antakya şehrini aldı ve kaleyi sa
rarak içindeki Haçlılar'ı öldürdü. Sonra asker ora
dan ayrılıp Antalya şehrini aldı ve halk arasında 
şöhretı arttı. 605 senesinde Maraş ve çevresini Er
meni Leon - oğlundan aldı sonra daha birçok şehir
ler ele geçirmeye muvaffak oldu. Nihayet 607 se
:nesinde yaptığı bir muharebede şehit oldu. Yerine 
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oğlu (tzzeddin Keykavus) geçti. Kardeşi (Alaaddin 
Keylmbat) amcası ve Erzeni-rfun Emiri (Kılıças

lan'm oğlu Tuğrulşah) ile birleşerek ve birçok as-
ker toplayarak Keykavus üzerine gittilerse de başa-
ramadı1ar, Tuğrulşah bozgun ve ümitsiz bir halde 
döndü Keykubat ise Engürü'yü aldı. Keykavus or-
dusu ile gidip Engürü kalesinde onu sardı . ve 55S. 
senesinde Amanla kaleyi aldı. Keykubat'ı da bir ka
lede hapsetti, fakat yiyeceğini içeceğini ve rahatımı 
temin etti. 

MELİK ADİL'tN SALTANAT DEVRİ 

Kudüs'ü almak için Avrupa'dan gönderilen Haç-
lılar donanması Kostantaniyye'yi alıp Kayser'in> 
memleketlerini taksim ile meşgul oldukları sırada İs
lam ülkeleri onların hücumlarından kurtulmuş ise· 
de sonradan karadan yapacakları tecavüzler tslam· 
hükümdarlarını düşündürüyordu. Hususiyle Eyyfıbi-· 
ler devletfrıi düşündürmekte idi. 

602 senesinde Mısır ve Şam'ın Sultan'ı olan Me-
lik Adil, oğlu Melik Kamil'i Mısır'da kaymakam 
bırakıp, kendisi Mısır'dan Şam'a giderken Akka üze
rine geldiğinde, orada bulunan Haçlılar, bazı esir
leri salıvermek üzere Melik Adil'le bir uzlaşma yap
tılar. 

Sonra Melik Adil, Trablus Şam'daki H:ıçlılar ile
sulh yaptıktan sonra Şam'a geldi. Şam'da iken Ab
basi Halifesi olan (İmam Nasır) tarafından kendi
sine himt, kılıç ve at ile Menşur geldi. Bl:l Men
şürda Melik Adil'e (Şahinşah-ı Melikülmülük Ha-
lil-i Emirilmü'ıninin) diye hitab edilmişti. 604 se-
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.nesinde Melik Adil'in · oğlu (Melik Evhad Necmed
-Oin Eyy(ib) · Meyyafarkin'den Ahlat üzerine yüı·ü
.Yüıl Muş şehrini aldı. Sonra Kölemenlerden Ahlat'ın 
.sahibi olan (Balaban) ile muharebe etti, Balaban'ın 

..askeri bozuldu. Erzenirum sahibi ve Kılıçaslan Sel

�u'nun oğlu olan (Tuğrul Şah) dan yardım iste

-Oi. Tuğrul Şah gelip Balaban'ın askeriyle birleşe

.rek Melik Evbad'e galebe çaldılar. Sonra Tuğrul 

.şah, Ahlat mülkünü almak isteyerek Balaban'ı öl

<lürdü, onun memleketlerini ele geçirmek için Ah
Jat'a gitti, fakat ahalisi kabul etmediler. Oradan 
Malazgirt'e gittiyse de oranın halkı da istemedi. Bu
.nun üzerine Tuğrul Şah üzülerek yerine döndü. Ah
lat ahalisi Melik Evhad'i davet ettiklerinden o da 
.gidip Ahlat'ı teslim aldı. 

Evvelce Kıbrıs adasındaki Haçlılar tarafından, 
.Mısır'ın birkaç parça gemisi alınmıştı. Melik Adil 

tarafından bu iş konta yazıldı. Kont cevabında "Kıb

:ns adası, Kostantaniyye'deki Haçlılar'a bağlıdır, on
lara benim hükmüm geçmez" dedi. Sonra Kıbrıs'ta 
kıtlık başladı. Oradaki Haçlılar Kostantaniyye'ye 
·döndüler. Kıbrıs adası, Akka kontunun hükmü al
tına girmiş ise de yine gemiler geri verilmedi. 

O sene Haçlılar çoklukla Trablusşam'da ve 
Kürt kalesinde toplanarak Humus üzerine yürüdü

ler ve geçtikleri yerleri yağma ettiler, Humus'un sa
hibi olan (Esedüddin Şirkfıh'un torunu ve Mehmed'in 

·oğlu Esedüddin Şirkfıh) un onları püskürtmeye ye

-ter kuvveti olmadığından Halep Emiri Melik zahir'· 

·den yardım istedi, o da yeteri kadar asker gönder
·rnek suretiyle Haçlılar'ın saldırısına set çekilmiş 
<Oldu. 
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Bunun üzerine Melik Adil o sene büyük bir: 
ordu ile, Mısır'dan çıkıp Akka üzerine yürüdü. �
ka kumandanı bazı Müslüman esirlerini salıvermek 
üzere Melik Adil ile mütare){eyi yeniledi. Melik 
Adil Trablusşam üzerine yürüyüp etrafını vurdu,_ 
yaktı, yıktı. Birçok da gahl�1et malı . j!e esir aldı. 
Sonra Şam'a döndü. ' · · . � 

605 senesinde Gürcüler Ahlat vilayetine saldı
rarak Erciyeş'i vurup harap ettiler, ahalisini de
esir aldılar. Melik Evhad, Ahlat'fa kapanıp kaldı. 

İmadeddin Gazi torunlarından Cezire-i tbıü
ömer emiri olan (Muizzüddin Sencer Şah) çok za
lim ve kötü ahlaklı bir ·adamdı. Adam öldürme� .. 

burun kulak kesmek, sakal traş etme gibi zulümle
ri, kendi çoluğu çocuğu arasında da yapıyordu. Hat
ta (Mahmud ve Mevdud) adındakt · oğullarını bir
kaleye gönderip hapsetmişti. (Gaz'i) adındaki oğluntl\ 
da şehrin içinde hapsederek ona eza etmekte idi. 
Gazi o sene fırsatını kollayarak hapisten kaçtı ve
sarayda babasının yakınlarından bir . kadinın yanın
da gizlendi. Cariyeler bunu öğrenmişleİ-di, fakat 
hepsi Sencar Şah'dan nefret ettikleri için haber ver
memişlerdi. Sencar Şah ise ç�lt i�kf )çerek sarhoş· 
bir halde hareme girdi. Gazi fırsatını rlüşürüp baba-
sını öldürdükten sonra hem�n hamama girir cari-
yeler ile eğlenmeye başlamıştı. Hademeden biri işf. 
saray müdürüne haber verince, hal� toplanıp Ga
ziyi öldürdüler ve kardeşi Mahmud'a biat etmek ig,... 
tediklerinden Mahmud gelip, babasının yerine otnr-
du ve kardeşi Mevdudu öldürdü. .· · · 

606 senesinde Melik Adil, Doğu tarafına gide
n�k Nusaybin ve Habur'u aldı, sonra da $am'a gittf-
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607 senesinde . Gürcistan Meliki Ahlat'ta Melik 
Evhad'i sarmıştı. Tesadüfen çok içip sarhoş olmuş
tu, o halde 20 atlı ile Ahlat üzerine hücum etti. ts
lam askerleri çıkıp onu tuttular. Melik Evhad'in hu
"ZUI'Ulla getirdiler. Gürcüstan hükümdarı birçok kale
-ieri vermek ve 5000 esiri saliver�ıek ve 100 000 al
"tın- da vermek suretiyle Melik Evhad ile 30 serie 

için andbşna yaptı, ayrıca kızını da Evhad ile ev
lendirdi ve bütün bu şaıilan yerine getirdikten son
-ra çıkıp memleketine gitti. 

608 senesinde AJarnut kalesi sahibi ve tsmaili
·ye Mezhebinin büyük reisi ve Hasan Sabbah'ın to
xunu olan (Celaleddin) Horasan'da ve Şam"daki Ba
tini şehirlerinde haramlardan sakınılması ve beş 
·vakit namazın kılınması ve tsıam adetlerinin de
·vamlı olarak yerine getirilmesini emretti. Bunu Ha
life'ye ve öteki tslam hükümdarlarına da yazı il� 
bildirdi. Annesini de hacca gönderdi gerek Bağdat'
ta gerek hac yolunda valdesine çok hürmet göster
'Cliler. 

Melik Adil ile kardeşinin oğlu ve Halep emiri 
Melik Ziihir arasında biraz soğukluk vardı. Melik Za
hir, Melik Adil'in kızı Hanife Hatun'u istemişti o da 
"kabul ederek 609 senesinde 50.000 altın mehir ile 
nikahları kıyıldı. Bu suretle ikisi arasındaki ı:;oğuk-
1uk kalmadı. 

YEMEN HADtSELERi 

Eyyfıbiler hanedanından, Yemen Meliki olan 
(Eyyfıb'un torunu ve Tuğtekin'in oğlu Seyfülislam 

-Zahirüddin) 593 senesinde Zebid şehrinde vefat edip, 
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yerine oğlu (Melik Aziz tsmail) · geçmişti.· Aziz de
ğersiz ve hafif akıllı bir adamdı. Kureyş'ten ve Eme

viye soyundan olduğunu iddia eder ve yeşiller gi
yerdi . Namına hutbe okumuştu ve o zaman Halife
ler'e mahsus elbiseyi giymişti, yenleri 20 kanş· 
uzundu. 

· 

Babasının kölelerinden bir topluluk ona isyan. 
etti. Kürt Beyleri'nden hir takımı da onlarla birleşe
rek Aziz'i öldürdüler ve yerine küçük kardeşini 
geçirdiJer, (Nasır) diye de lalraplandırdılar. Baba
sının kölelerinden · (Seyfeddin Sungur) Atabey ol
muştu. 

Sungur ölünce Nasır•ın annesi, devletin büyük
lerinden (Cibri'nin oğlu Gazi) ile evlendi ve Gazi 
Nasır'ın Atabey'i oldu. Sonra da onu zehirleyip, 
öldürerek başlı başına Yemen ülkesine sahip olduy
sada Nasır'ı öldürmüş olduğu için Araplar'dan bir 
topluluk ayaklanarak Gazi'yi de öldürdüler. 'Yeınen
sahipsiz kalınca; Nasır'ın annesi Zebid'de devlet işi
ni eline alarak EyyiiboğuUan'ndan biriyle evlenmek· 
ve memleketi ona vermek için Eyyfıb hanedanından 
birinin gelmesini bekledi. Eyyfıboğullan'ndan Melik 
Muzaffer Takuyuddin ömer'in, (Sadeddin Şahinşah)· 
adındaki oğlundan Süleyman diye bir oğlu vardı. 
Fakat fakir idi. 599 senesinde alış �eriş için Mek-
ke-i Mükerreme'ye gitmişti. Tesadüfen Nasır'ın an
nesi de Mısır ve Şam'a dair havadis getirmelerr 
için o sene kölelerinden bazısını Mekke'ye gönder-
mişti. Köleler Süleyman'a rastlayıp onu Yemen'e 
götürdüler. Nasır'ın annesi de onunla evlendi ve hü-
kümeti ona teslim etti. Süleyman da yaptığı zulüm
lerle Yemen'i elemlere boğmuştu. Memleketi kendi-



lUSM-1 ENBIY A 111 • J 

sine veren kansından yüz çevirip onu sarayından 
ltovmuştu. Bu yersiz hareketlerinin üstüne bir de 
-dedesinin amcası olan Melik Adil'e yazdığı mektu. 
bun eweline Unnehu min Süleymane ve innehu 
bismillahirrahmanirrahim) yazması aklında bir bo
:zukluk olduğuna hükmedilmişti. Fakat Eyyfıbiler 
-devleti pek çok gailelerle meşgul olduğundan Ye
men tarafına bakamıyorlardı. 

;612 senesinde Melik Adil'in torunu ve Kamil'in 
<>ğlu askerle Yemen'e gönderildi. Melik Mesud gi
dip Yemen'i aldı ve Süleyman'ı tutup Mısır'a gön
-derdi. Melik Kamil de ona maaş bağlayarak Mısır'-
-da alıkoydu. 

BOYOKLERtN \TEF ATI 

(imam Fahreddin Muhammed Razi) 606 se
nesinde vefat etmiştir. (Allah gani gani rahmet ey
lesin) . "Tefsir-i Kebir" adıyla meşhur . Kur'an tef
siri vardır, bundan başka birçok eserleri ulema elin
de dolaşmaktadır. Bütün tslam alemince tanınan bü
yük bir alimdir. Arapça ve Farsça çok güzel ve çok 
"tesirli vaaz ederdi. Gurlular Kiramiye Mezhebinde 
idiler. Onlardan pek çoğunu, bu sapık Mezhepten 
çıkarmışbr. Firuzkfıh'da Kitamiye taraftarları onu 
istemediklerinden şehirden çıkarılmıştı, sonradan 

·sultan Gıyaseddin Guri · de Kiramiye Mezhebini bı
rakıp Sünni olmuştu. Gıyaseddin'in kardeşi olan 
-Gazne valisi Şahabeddin kendisine çok ikram etmiş
ti. Sonra Horasan'a gitti ve (Harzemşah Mehmed) in 
lmsusi sohbetlerine girdi. 
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1mideddin Zengi tonınlarından Musul sahibi 
(Nlireddin Aslanşah) da bu sene vefat etti. Yeri
ne on .yaşında bulunan oğlu (Melik Kahir tzzeddin:. 
Mesud) tahta çıkarıldı ve babasının kölelerinden. 
(Bedreddiri Lü'lü') ona Atabey oldu. 

Yine o sene Ahlat emiri olan (Melik Adil'in oğ-

lu Melik Evhad Eyyfıb) vefat etti. Yerim kardeşi: 
(Adil'in oğlu Melik Eşref) Ahlat'a Emir oldu, mem

- leketi genişleyerek şanı büyüdü. 
Mağrib Meliki olan (Emirülmü'minin Muham-

med Nasır) 610 senesinde ölünce yerine oğlu (Yu-
suf Mustansır) geçti. Muvahhiddin devletinde adet 
olduğu üzere kendisine (Emirülmü'minin) 18.kabı: 
verildi. 

Yine o sene Ubn-i Haruf) . diye bilinen (tşbili-
ye'li Muhammed Entfülisİ'nin oğlu Ali) vefat etti
(Allah rahmet eylesin) . (Kitab-ı Siveveyh, Zecca� 
ve Cemeli) pek güzel şerh etmiştir. 

Yeryüzünün �k çok yerlerini gezen meşhur· 
seyyah (Ebubekri Hirevi'nin oğlu Şeyh Ali) 611 se
nesinde 44 yaşında vefat etmiştir, türbesi Haleb'in
Kuzey tarafındadır. Hokkabazlıkların türlüsünü bi
lirdi. Güzel şiirleri vardır. Halep emiri Melik za-
hir'in yanında pek çok itibar kazanmıştı. 

MELtK ZAHtR'tN VEFATI VE KEYKA VUS'UN: 
HALEB'E GIDtP DöNOŞO 

Halep emiri (Selahaddin'in oğlu Melik zahir 
Gazi) ki Sultan Yusuf Selahaddin'in bıraktığı güzel: 
bir yadigardı. Babasının emektarlarını başına topla-
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mıştı. Kardeşi Sultan Aziz'in oğJu oları ve Mısır'
dan çıkarılmış buJunan Melik Mansur da onun ya

nında barınmıştı. 44 yaşında iken 613 senesinde has

talanıp vasiyetnamesini yazdıktan sonra vefat etti. 

Vasiyetnamesinde kendisinden . sonra Melik Adfl'io 

kızı Hanife Hatun'dan doğan iki yaşını doldurmuş 

küçük oğlu Melik Aziz ve ondan sonra 12 yaşma 

gelmiş olan büyük oğlu Melik Sillih ve onlardan son

ra amcazadesi Melik Mansfır'un Halep tahtına geç

meleri ve Şahabeddin Tuğrul Halim'in de Atabey 
olarak devlet işlerine bakmasını yazmıştı. Vefatın
da vasiyeti üzerine Melik Aziz tahta çıktı, Tuğrul 
Hadım'da Atabey oldu. 

Küçük oğlunun, büyük kardeşi üzerine geçiril
mesi her ne kadar usule aykırı ise de, küçiik oğlu

nun amcası Melik Adil'in torunu olması dolayısıyle 

devletinin işlerine daha dikkatli bakılacağı düşünü

lerek yapılmıştı. 
Anadolu'nun Melik'i olan (Selçuklu Keykavus) 

ise Halep hükümdarının küçük olduğunu ve Melik 
Adil'in HaGhlar'a harb etmekte bulunduğunu düşü
nerek Haleb'i elde etmek sevdasına düşmüştü. Mak
sadını elde edebilmek için · Simsad emiri (Selilhad
din'in oğlu Melik Efdal'i çağırarak 615 senPsinde
beraberce Halep üzerine yüıiidüler. Hatta Halep 
yakınındaki Membiç şehrini de aldılar. 

Halep Atabey'i (Tuğrul Hadım) ise Elcezire ve 
öteki Şark şehirleri emlri olan (Melik AdiJ'in o�Ju 
Melik Eşref) den yardım istemişti. Melik Eşref de

ordusu ile gelip HaJel::ı'in dışında askerini dizmiş 
Arap emiri olan (Hadise'nin oğlu Mani') de birçok 
Arap atlısı ile onun yanına gelmişti. 

- F. 22' 
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Melik Eşref, Membiç tarafına yürüdü. Kendisi

nin süvarisi ile Arap atlıları Keykavus'wı öncüleri 

He karşılaşarak muharebeye tutuştular. Rwn atlan 
ise Arap atlarına karşı gereği gibi işe yaramadık

larından Keykavus'un askeri bozuldu. Arap atlısı

nın önünden kaçmak ise zor olduğwıdan çoğu öldü 

birazı da esir oldu Keykavus da kaçtı. Melik Efdal 

de Simsad'a gidip o tarihten sonra ölünceye kadar 
mülk edinme sevdasından vaz geçti. Melik Eşref 
Haleb'e dönüşünde babası Melik Adil'in vefatı habe
rini aldı ve işin sonucu beklemek için Halep ordu
gfilnnda durakladı. 

O sırada Musul Sultan'ı olan (Melik Kahir) de 

vefat etti. Elcezire'de çok karışıklıklar oluyorsa, Me

lik Eşref'i o tarafa çağırmışlardı. Bir kulağı Mı

sır'da, bir kulağı da Musul.'da idi. 

HAÇLILAR'IN HoCUMLARI VE 
MELtK ADtL'tN VEFATI 

Yukarıda geçtiği gibi Papa'nın teşvikiyle Av
nıpa'dan gelen donanma Kostantaniyye'yi almış ve 
Kayser' in şehirlerini taksim ederek Kostantanniyye' -
de bir Latin imparatorluğu kurmuştur. 

Mezhep ayrılığı dolayısıyla, Rumlar'ın merkezi 

olan Kostantaniyye'nin bir Katolik devletine mer
kez oluşu, Papa için çok sevinilecek bir şey idi. Fa
kat asıl maksat olan Kudüs ele geçirilememişti. 
Papa tekrar bütün Avrupa'yı Haçlı seferlerine ça
ğırdı. 

Fakat o sırada tngiltere ahalisi, fikir bakımın

dan hün'iyet kazanarak devleti Meşrutiyet tdaresi 
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şekline sokmuş, Fransa Kralı Filip'de memleketinin 
yükselmesi ilim ve fennin umumileşmesi yolunda 
hareketlere başlamıştı. 

Almanya'da ise, pek çok iç karışıklıklar mey
dana gelmişti Aynı zamanda birkaç imparatorluk 
Almanya'da hüküm sürüyordu. Bazan da imparator
lar ile Papa ve ttalya ahaHsi arasında kavgalar olu
yor, imparatorlar Papa tarııtından afaroz ediliyordu. 

Hasılı A vrupa'nın ahvali dt?ğişmişti. Hükümdar
lar Papa'nın sözlerine kulak asmaz olmuştu. Her 
nekadar bir aralık birtakım gençler Marsilya'dan 
deniz yolu ile Kudüs'ü almak için yola çıkmışlarsa 
da çoğu boğulmuş, kalan 20.000 kadar Alman gen
ci de açlıktan ve kıtlıktan perişan olmuşlardır. Pa
panın kışkırtmaları da neticesiz kalmıştır. 

Fakat Kudüs Müslümanlar'ın elinde olduğu 
halde, Kudüs krallığı ad olarak Fransa asiJ.zadelerin
den birinin üzerinde bulunuyoı'ctu. Papa'nın yardı
mıyla büyük bir ordu hazırladı, birçok gemiler de
denizden giderek, 614 senesinde Şam sularına gel
diler. 

Melik Adil Akka'da Haçlılar'ın toplandığını ha
ber alınca, yanındaki askerle Mısır'dan çıkıp Akkft 
üzerine geldi. Haçlılar büyük toplulukla Adil'in üze
rine yürüyünce askeri parçalandı. Yanında onlara 
karşı dw·arak yeter! kadar kuvvet olmadığından 
Nablus'e oradan da Bisan'a çekildi. Sonra Şam'a 
doğru geriledi ve Merc-1 Suffer'de kaldı. 

. HaçlıJar'ın KudUs üzerin� hareketlerini önle
mek için Şam emiri oğlu (Melik Muazzam ısa) yt 
Nablüs'e gönderdi. 
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Haçlılar ise Bisan ile Banyas arasındaki bütün 
şehirleri ve köyleri yakıp yıktılar ve bulduklan 
Müslümanlar'ı öldürdüler, birçok esir aldılar, bir 
hayli zahire ve ganimet malları ile Akka'ya döndü
ler. 615 senesi içinde de denizden Mısır'a doğru ha
reket ederek, Dimyat'a geldiler sıkıştırmaya baş
ladılar. 

Adil'in oğlu ve Mısır'da kaymakam'ı olan Melik 
Kfunil'in onlar ile muharebeye yeteri kadar askeri 
olmadığından, Melik Adil yanındaki askeri takım 
takım o tarafa gönderdi ve Kamil'in yanında yete
ri kadar kuvvet toplanınca, Haçlılar'la muharebe

ye başladı. 
Haçlılar bir taraftan Dimyat'ı şiddetle döve

rek sıkıştırıyorlardı. Melik Kamil'in ordusu da mü
dafada bulunuyordu ve Dimyat'ın her taraftan sa
rılmasına engel olmak istiyordu. 

Melik Adil de Merc-i Suffer'den (Akabeiefik) 
yanında bulunan (Alikın) e  gidip orada hastalandı. 
615 senesi Cemazielahırının 7. günü 75 yaşında ve
fat etti. Akıllı, uyanık, keskin fikirli, sabırlı, yumu
şak huylu ve ihtiyatlı bafitiyar bir padişahtı. Kız
larından başka 16 erkek evladı kaldı. Yaşarken 
memleketini oğullarına taksim etti. Mısır'ı Melik Ka
mil'e, Şam, Kudüs, Taberiyye, Ürdün ve Kerek ta
raflarını (Melik Muazzam tsa) ya, Elcezir'e şehirle
rinden bazıları ile Meyyafarkin ve Ahlat ç�vrelerini 
(Melik Eşref) e, Urfa'yı (Şahabeddin Gazi) ye ve 
Caber kalesini (Hafız Aslanşah) a  vermişti. ölümün
den sonra her biri kendi memleketinde ba�lıbaşına 
hükümdar kalmışlardı, fakat bütün işlerinde' - birle- · 
şerek ve tek adamın idaresinde imiş gibi davran-
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dıklarından Adil'in vefatında Eyyfıbiler devleti par
çalanmadı. 

Melik Muazzam ısa babasının vefatını haber 
alınca, çarçabuk Nablüs'ten kalkıp Alkın'e geldi. 

Babasının ölümünü herkesten gizleyerek cenazesini 

Şam'a gönderdi. Askerden yemin ile teminat aldık
tan sonra babasının vefatını ilan ederek, defnetti 

ve babasının paralarını mücevherlerini atlarını ve 

öteki kıymetli eşyasını ele geçirdi. 

Melik Kamil Dimyat ordusunda bulunup, Haç

lılar'la çarpışıyordu. Babasının ölümü haber] k-endi
sini şaşırttığı gibi askere ve ahaliye dehşet verdi. 
Askeri kumandanlar içinde Hekari Kürtlerinden 

(Meştub'un oğlu) diye bilinen (İmadeddin) adında 
biri vardı. Bütün Kürtler onun elinde idi öteki ku
mandanlara da sözü geçerdi. Melik Kfunil'i yerin
den alıp kardeşi (Faiz) i geçirmek ve onu istediği 

gibi kullanmak için bazı kumandanlarla anlaşmıştı. 

Bunun üzerine asker arasına ihtilaf düştü. Me

lik Kamil, askere emniyeti kalmadığı için Mısır',ı 

bırakarak, Yemen'e gitmeyi kurm�tu. Geceleyin 

hiç kimseye haber vermeden ordugahdan ayrılıp 

(Eşmuntınah) adındaki köye varmıştı. Sabahleyin 

askeri işten haberdar olunca, onlar da ağarlıkları 

ordugahda· bırakıp Melik Kamil'e koşarak yetişmiş

lerdi. Ortalık böyle karıştığı bir sırada Melik Mu

azzam ısa, vaktiyle işi öğrenerek Mısır'a doğru yola 

çıktı. tki gün sonra Hızır gibi ulaştı Halka kalp kuv

veti geldi. Meştuboğlu'nu kovdular, o da doğuya gi

dip Melik Eşref'e kapılandı ve onun kumandanları 

arasına geçti. 
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Haçlılar ise ortalığı boş bulup, Zilkade'nin 20. 
günü ordugah'a girdiler Ye ele geçirdikleri silah, za

hire ve başka eşyayı ganimet olarak aldılar, ordu
gahı zaptettikten sonra etrafına hendek kazdılar 
Dimyat'ı her taraftan sardılar imdat yolları da 

kestiler. 

O sırada Bedevi Araplar da yol kesiyor ve 

Dimyat civarında Haçlılaı"m yapmadığı fenalıklan 

yapıyorlardı. Hükümet tarafından da imdat yapıla

mıyordu bundan dolayı Dimyat Ahalisi her taraftan 

ümitsiz kaldı. Bununla beraber sabır ile dayanarak 
Haçlılar'a karşı, şiddetle karşı koymakta devam et

tiler. 

Melik Muazzem !sa, Haçlılar'ın kalabalıklığını 

gördü. Kudüs'e hücum ederlerse karşı koymanın güç 
olduğunu anladı, büyük istihkfunlar ellerine geçecek 

olursa, onları oradan çıkarmanın mümkün olmadı

ğını düşündü, 616 �nesi içinde birçok taşçılar ve 
deliciler göndererek Kudüs'ün kale duvarlarını yık
tırdı. 

Dimyat ahalisi aralıksız muharebe edip pek 

çok ölü ve yaralı vermişlerdi. Kendilerini koruya
mayacak hale düştüler. Haçlılar Ramazan'm 10. günü 

şiddetle bir yürüyüş yaparak Dimyat'ı aldılar, aha

lisini de öldürdüler, bir kısmını da esir aldılar, cii
miini de kilise yaptılar. Melik Kamil de nehrin iki

ye ayrıldığı yerde (Mansure) adıyle bir şehir kurdu 

ve askeriyle oraya indi ve Haçlılar'a karşı orasını 

müdafaa merkezi yaptı. 

Melik Kamil daima kardeşlerinden ve amcası

nın çocuklarından yardım istemekte idi. Melik Eş-
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ref de o zaman Halep dışındaki ordugahında kalı
yor ve Elcezire'de çıkan gailelerle uğraşıyordu. 

MUSUL VE ELCEZiR'E VAK' ALARI 

Musul emiri olan (Aslanşah'ın oğlu Sultan Ka
hir) 615 senesinde öldü ve onun ölümüyle de Ata
beyler saltanatı ortadan kalktı. Çünkü on yaşında 
ve Aslanşah adında bir ve iki yaşında (Nasıriddin) 
adında diğer bir oğlu kaldı. ölmeden evvel yerine 
Aslanşah'ın geçirilmesini ve en büyük kumandanı 

olan (Bedreddin Lü'lü. ) adındaki kumandanı Ata
bey olup, devleti idare etmesini vasiyet etmişti. Ve
fatında Bedreddin Aslanşah'ı tahta çıkardıysa da 
Aslanşah vücutça sakat olduğu için resmi yerlerde 
ve günlerde halkın önüne çıkmıyordu. Ammi ve 
Aknveşveş kaleleri emiri olan (Aslanşah'ın oğlu 
tmiideddin Zengi) taç ve taht tamahına düşerek 
tmadiyye'yi ve Zevzen'i ve Hekarıye kalelerini aldı. 
Atabey Bedreddin ordu ile gidip onu bozdu, fakat 
Zengi'nin karısı Erbil'in sahibi (Muzaffereddin Gök
börü) nün kızı idi. Bu kızın annesi (Rebia H::ı.tun) 
ise, Eyy(ıb'un kızı ve Melik Adil'in kızkardeşi idi. 
Bunun üzerine Gökbörü askerle damadının imda
dına koştu ve birbirleriyle ittifak ettiler. Bedreddin 
ise, o zaman Halep ordugfilıında bulunan Elcezir'e 
Emiri Melik Eşref'ten yardım istedi ve himayesine 
girdi. Melik Eşref Gökbörü'ye, bir tehdit mektubu 
göndermiş ise de faydalı olmadı. Çünkü Haçlılar'ın 
sayısız bir ordu ile Mısır topraklarına girdikleri 
sırada Sultan Adil'in vefatı herkese hayret ver-
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mişti, halk Eyyfıbiler devletinin sonwıun ne olaca
ğını merakla bekliyorlardı. 

Keyf kalesi ile Amid, yani Diyarbekir'in sahi
bi (Nasıriddin Mahmud) Eşrefin bazı şehirlerine 
göz dikmiş idi. Mardin'in sn.hibi de onwıla beraber 
idi; Her ikisi Gökbörü ile Melik Eşref Aleyhinde 
birleşmişlerdi. Bwıu üzerine Melik Eşref bir fırka 
asker hazırlayarak ihtiyaç halinde Bedreddin'e yar
dım etmek için (NuseybiQ ) e  gönderdi. 

616 senesi Muharrem'inin sonlarında tma.ded
din ile Bedreddin arasında yapılan muharebede tma
deddin bozularak Erbil'e kaçtı, sonra Gökbörü Bed
reddin'in üzerine gidip muharebe sonwıda Bedred
din'in askerini bozdu. Sonra Halife Nasır ile Melik 
Eşref'in elçileri gelip, iki tarafı sulha çağırdılar ve 
iki taraf elçileri önünde sulha karar verildi. O za
man Haçlılar yukarıda geçtiği gibi Dimyat'ı çep
çevre sarmışlardı. Melik Eşref onların yarı kuvvet
lerini Şam tarafına çekerek Mısır üzerindeki ağır
lığı hafifletmek istemişti. 

Niyeti Haçlılar'ın Suriye tarafındaki şehirleri 
üzerine hücum etmekti. Kendisine yardım için Bed
reddin de Musul askerinin bir kısmını Melik Eş
ref' e gönderdi. 

Sonra Kahir'in oğlu Aslanşah ölünce, Bedred
din onun yerine üç yaşında olan kardeşi Kahir'in 
oğlu Nasuriddin'i tahta çıkardı, fakat amcası ,tmA.
deddin onu kabul etmediğinden muharebe yenilendi. 

Bedreddin Melik Eşreften yardım isteyince Me
lik Eşref hemen Fırat'ı geçerek Harran'a gitti. Si
yasi ahval de çok değişiklik olmuştu. Muzafferiddin 
Gökböri.i etraftaki hükümdarları kendi tarafına çek-
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mek ıçın onlarla haberleşiyor ve Melik Eşref aley

hine döndürmeye uğraşıyordu. Anadolu hükümdarı 

Dlan ( Selçuklu Keykavus) yukarıda geçen Membiç 

bozgununun intikaminı almak için bu çağrıyı ka

bul etti ve askerini hazırlamaya başladı. Amid, Keyf 

kalesi ve Mardin melikleri de ona uydular ve mem

leketlerinde · Keykavus adına hutbe okutmaya baş

ladılar. 

Melik Eşref bunu işitince düşünceye vardı ve 

Harran'da durmaya mecbur oldu. Bu sırada Key

kavus ölünce andlaşma bozuldu. Melik Eşref de 
onun serrinden kurtuldu. Keykavus'un yerine kar

<leşi (Keykubat) geçti, fakat amcası ve Erzenrum 

Meliki (Tuğrulşah) onu kabul etmeyince, Keykubat 

Melik Eşref'le birleşti, bu suretle de iş düzelip Me

lik Eşref de o taraftan emin oldu. 

Yine o sırada Sencar emiri olan (tmadeddin-i 

Zengi'nin oğlu Kutbuddin Mehmed) ölünce yerine 

<>ğlu (İmadeddin Şahinşah) geçti. Birkaç ay sonra 

Jcardeşi (Kutbuddin'in oğlu Mahmud) kendi uyar-

1arıyla beraber onun üzerine hücum ederek, zavallıyı 

boğazladı ve Sencar'ı zaptetti. Yukarıda geçtiği gibi 

Melik Kamil'in askeri içine fesat sokupta, Dimyat'ın 

elden çıkmasına sebep olan (Meştupoğlu) Mısır'dan 

kovulduktan sonra Melik Eşref'e kapılanmıştı o da 

kendisine haraç karşılığı (Re'sülayn) ı vermişti. 617 

senesinde Meştupoğlu, Melik Eşref aleyhine isyan 

etti. Yukarıda geçtiği gibi kardeşini öldürdü, fen

-car Meliki olan Kutbuddin'in oğlu Mahmud'u da 

yoldan çıkarmıstı. Musul Atabey'i olan Bedreddin 

Lü'lü' Meştup'u sararak aman ahp ele geçirmiş ve 
işi Melik Eşref'e bildirmişti. Bunun Uzerine Melik 
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Eşref Harrandan çıkıp Sencaı· üzerine yürüdü. Mah

mud'un e!çileri gelip, Sencar'a karşılık kendisine 
Rakka'nın verilmesini rica edince, Melik Eşref'de 
kabul etti, Rakka'y� verip Sencar'ı aldı. Melik Mah

mud ecdadının yurdundan ayrıldı, kötü işlerinin ce
zasını buldu, arası çok geçmeden de öldü. Atabey 

· hanedanından Sencar da hükümet sürenlerin sonun
cusu bu Kutbuddin'in oğlu Mahmud'tur. 

Sonra Melik Eşref Musul'a gitti. Erbil Meliki 
olan Muzafferiddin Gökbörü'ye bir yazı gönderip 
damadı tmadeddin'in aldığı yerlerin Musul hüküme
tine bırakılmasını emretti. İmadeddin aldığı yerleri 
geri verdi, yalnız imadiyye'yi alıkoydu. Bunun üze
rini sulh yapıldı. 

Ramazan içinde Melik Eşref Sencar'a geldi ve 
Meştupoğlu'nu alıp Harran'a götürdü. Bir kuyuda 
hapsetti. Meştupoğlu iki sene kadar hapiste kaldı. 
Mısır'da iken Dimyat'ın Haçlılar eline geçmesine 
sebep olduğundan dolayı layık olduğu cezayı dün

yada görüp öldü. 
üç yaşında Musul Sultan'ı olan Kahir'in oğlu 

Nasıriddin bir iki sene sonra öldü ve Bedreddin 
Lü'lü' Musul'da müstakil hükümdar oldu. 

işte Atabey İmadeddin hanedanından en sonra 
Musul'da müstakil olarak hükümet eden Kahir ol
duğu gibi, Sultan Unvanını en son alanda bu Na
siriddin'dir. 

H O L .A S A  

Haçlılar Dimyat'ı muhasara ettikleri sırada 
Mısır Sultan'ı olan Melik Adil ölmüş yerine oğlu 
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Melik Kamil geçmişti. Kumandanlarından Kürdüs
tanlı Meştupoğlu'nun asker içine soktuğu fitne ve 
fesattan Haçhlar istifade ederek Dimyat'ı almış
lardı. Haçlılar ileri doğru hücum ettiklerinden Me
lik Kamil, Mansfıre'de ordusunu kurup müdafaya 
geçti. Kardeşlerinden ve akrabasından yardım istedi. 

Elinde büyiik knvveti olan kardeşi Melik Eşref 
ise Elcezir'e tarafında çılmn gailelerle uğraşıyordu. 

Dimyat'ın alınması ve Mısır'ın tehlikeye düş
mesi Müslümanlar'a çok tesir etti, fakat Haçlılar 
ile muharebeyi yalnız Eyyfıbiler devleti yapıyordu. 
öteki !slam hiikiimı:-tlerirıdc>n yardım görillmüyordu. · 

O zaman tslüm devletlerinin en kuvvetlisi (Ey
yfıbiler devleti)  ile ( Harzemşah devleti ) idi. Yalnız 
Eyyilbiler devleti Haçlılar ile uğraşıyordu. Harzem
�ah Mehmed ise Selçuklular ve Gurlular devletleri
ni yok ederek onların yıkıntısına varis oldu. Sonra 
Maveraünnehir'e gitti. O . zaman Maveraünnel:J ir'de 
ve Türkistan'da zorbalıkla oraları idare eden trata 
Han'ı Keşlihan ile muharebe ederek mağlüp ve esir 
o!du. Bir yolunu bulup esaretten kurtulunca tel<rar 
Hata üzerine hücum etti. Bu sefer galip geldi . O 
sırada Büyük 'fataristan'dan çıkan Tatarlar, Hata
lılar ile harbe giriştiler. Harzemşah'da bir taraftan 
hücum edince Hatalılar büsbütün ortadan kalktılar. 

Harzemşah Semerkant ve Buhara'yı Mavera· 
ünnehir'in diğer şehirlerini ele geçirdi. Kaşgar ve 
Balasagun ve öteki Türkistan şehirleri Tatarlar'ın 
elinde kaldı. Harzemşah acizleri yok etmek suretiy
le, Hata'nın ortadan kalkmasına kadar çalıştığı için 
hataya düşmüş, yanlış yola sapmış ve daha büyük 
düşmana çatmış olduğunu sonradan anlamıştır. 
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Hata Türkleri her ne kadar Müslüman değil 
iseler de, Müslüman olan Türklerle bir dereceye ka
dar uyuşuyorlardı. Aldıkları şehirlerin ahalisinden 
vergi almakla yetinip Balasagu!'l taraflarında oturu
yorlardı. Tatarlar ise hem dinsiz, hem çok kan dö
kücü şirret ve zalimdiler. Hata Türkler'i bunlarla 
tslam şehirleri arasında bir perde idiler. O perde 
aradan kalkınca Tatar kalpakları göründü. 

Harzemşah'ın Maveraünnehir'deki viiayetinin. 
son şehri (Farab) dediğimiz (Otrar) şehri olup bu
rada onun bir uç beyi, yani hudut muhafızı bulu
nurdu. Otrar Şaş'ın iistünde Balasagun'a yakın bir

şehirdir. Balasagun Seyhun nehrinin ötesinde Kaş
gar'a yakın Türk sınırı olan bir şehirdir. (Kaşgar) 
Çin sınırında büyük bir şehirdir. Buraları hep Han
lılar devletinin elinde iken Hatalılar bu şehirleri al
mıştı. Hatalılar oıtadan kalktıktan sonra, buraları 
Tatarlar ele geçirmiş ve ilerlere saldırmaktan ve
Harzemşah'ın askerleriyle muharebe etmekten geri 
kalmadılar. 

Müslüman şehirlerinden tüccarlar, Türkistan şe
hirlerine giderler, getirdikleri malları pahalı pahalı 
satarlar. Aldıkları para ile oranın mallarını tslam 
memleketlerine getirip satar ve çok kazanırlardı. Bu 
sefer Tatarların saldırılarından dolayı Harzemşah 
onların gelip gitmesini önlediğinden o ticaret kapısı 
kapandı. O esnada (Cengiz) meydana çıktı Moğot 
diyarını ele geçirdi büyük Tataristan'ın durumu da 
başkalaştı. 

O tarafların ahvalini Harzemşah iyi bilmiyordu. 
Kuvvetine güvenerek Biladıcebel'i aldıktan sonra 
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Arap Irak'ını ele geçirmeye niyet etmiş iken, bir ta

raftan kar yağışı öbür taraftan da Tatarlar'dan çe
kinmesi Horasan'a dönmesine sebep olmuştur. Hut
belerden de Halife Nasır'ın adını kaldırmı§tır. 

Halife Nasır kendi hükümetinin, istiklalini ko
rumak istiyordu. Haçlılar'a karşı Eyyfibiler devle
tine maddeten bir yardımda bulunmak şöyle dur
sun, öteki tslam hükümetlerini bu din muharebe
sine teşvik suretiyle manevi yardım bile edemiyor
du. Harzemşah Şii Mezhebine dönüktü. Halifeliği 
Abbasiler'den alıp, Aleviler'den birini Halife yap
mak istiyordu. Nasır onun bu fikrini işitince Cen

giz'i Harzemşah aleyhine döndürmek istediği söy
lenir. Doğrusunu Allah bilir. 

Haçlılar'ın Dimyat'ı aldıkları sırada Cengiz 
Han da sayısız Tatarlar'la Seyhun nehrini geçerek 
tslfun şehirlerine hücum etti. Müslümanlar'ı Haçlı
lar'dan kat kat çok zarara uğrattı. 

Haçlılar din taassubu ile hareket eden Kitap 
ehli idi, yani Hıristiyan idiler. Tatarlar ise müş
rik, yani Allah'a ortak koşan dinsiz bir topluluk
tu. Kadınları orta malı idi. Onlardan doğan çocuk
ların, babalarını bilmediğini bazı tarih kitapları ya
zar. Her hayvanın hatta köpeklerin bile etlerini yer
lerdi. 

Bazı tarihçiler Tatarlar'ın yaptıkları zulmü an
latmak için derler ki : "Hazreti Adem'den bu zam�ı
na gelinceye kadar insanlar böyle bir belaya uğra
mamıştır." diyen kimse yalan söylemiş olamaz. 
Tarihlerin yazdıkları en büyük felaket (Buhtunnasr) 
ın Yahudileri öldürüp Kudüs'ü harap etmesidir. Hal-
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buki Cengiz ordusunun harap ettikleri bunca şehir
Jerin her biri Kudüs'ten kat kat büyüktür ve her 
şehrin ahalisinden öldürdükleri halk tsrailoğulları'n
dan çoktur. 

tns::ınlar çığırından çıkıp da, . azıttıkları zaman 
Cenabı Hak Cengiz gibi kan dökenleri gönderir. 
kullarını kullarıyle terbiye eder. (Zalim Allah'ın 
kılıçıdır, onunla intikam alır sonra ondan da inti
kam alınır) demi§lerdir. 

Ill. CiLT I. KISMIN SONU 


